План-конспект  заняття в гуртку
Керівник гуртка: "Талановиті пальчики"
Тема заняття: Використання сухоцвітів в композиціях. Виготовлення панно з насіння. Закони рівноваги.
Мета заняття: 
1) Познайомити учнів з поняттям композиція;
2) Вчити учнів використовувати сухоцвіти в композиціях;
3) Розвивати відчуття гармонії, просторової рівноваги елементів зображення, творчу уяву, охайність;
4) Вдосконалювати уміння працювати в групі, висловлювати свою думку і слухати думку інших. 
Хід заняття
I. Організація групи
II. Актуалізація опорних знань.
·	Що таке сухоцвіти?
·	Яким чином засушуються рослини?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
      Останнім часом підвищилась зацікавленість до дизайну помешкань. І, як наслідок, до флористики та мистецтва декору. Сучасна флористика містить в собі і аранжування живими та штучними квітами та сухими рослинами, та складання пласких композицій (панно, колажі) з використанням природньго матеріалу.

І V. Оголошення теми уроку
   Тож на сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомитись з  поняттям композиції та використанні сухоцвітів в композиціях, ознайомимось з законами рівноваги.
V. Вивчення нового матеріалу.
    Композиція (лат. compositio — складання, поєднання, створення, побудова) — це план твору, співвідношення його частин, взаємозв'язок образів, картин, епізодів. Це найважливіший організуючий елемент художньої форми, що забезпечує цілісність та єдність художнього твору.
   Вісь композиції - уявна допоміжна лінія - повинна проходити через її геометричну середину. Вона ж є одночасно і віссю симетрії. Основний мотив композиції має обов'язково знаходитися на цій допоміжної лінії. 
   Основи флористики - Принцип утворення симетричної композиції.
Він буде візуально розділяти саму композицію на дві половини. Все, що знаходиться на одній стороні, має дзеркально повторюватися на іншій стороні. Симетрична композиція легко розуміється, впливає ясно і строго, уособлює щось зрозуміле, статично спокійне.
   Синонімами для неї є: замкнутість, спокій, гідність, строгість, торжество. Тому симетрична композиція ідеально підходить для оформлення урочистого або офіційного заходу, прикраси церковного свята.
  Сухоцвіти не імітують живі квіти. З сухих рослин народжуються цікаві образи, характерні саме для цього виду матеріалу; складання композицій із сухоцвітів являє собою окремий напрямок, в якому, як і в аранжуванні живих квітів, існує висока мода. 
   На відміну від живих квітів, композиції із сухоцвітів - це відносно довговічний атрибут інтер'єру. Уміло підібрані композиції із сухоцвітів прикрашають фойє готелів, ресторани, офіси та квартири. 
Композиції із сухоцвітів бувають самих різних кольорів. Багато хто з них по яскравості кольорів не поступаються живим квітам і зовсім не вимагають догляду. Урочисто-елегантні, розкішно-декоративні або традиційно-сільські, композиції із сухоцвітів підкреслять стильність вашої обстановки. 
   Сучасні інтер'єри часто оформлені з акцентом на колірний контраст і контраст "походження" (злиття екзотичних і місцевих рослин в одній композиції). Це поєднання можливо і в сухих аранжуваннях. Нові матеріали дозволяють флористам не тільки отримати потрібну стилізацію, а й привнести в неї риси, характерні для володаря композиції.
   Рівновага залежить від розташування основних мас композиції, від організації композиційного центру, від пластичної і ритмічної побудови композиції, від її пропорції, від колірних, тональних і фактурних відносин окремих частин між собою і цілим і т.ін. Рівновага проявляється по-різному в симетричних і асиметричних композиціях. Людина завжди тяжіє до рівноваги форм, що створює повніший психологічний комфорт, гармонію проживання в предметно-просторовому середовищі. Урівноважити симетричну композицію набагато легше, ніж асиметричну, і досягається це простішими засобами, оскільки симетрія вже створює передумови для композиційної рівноваги.
    Вдало знайдена симетрична композиція сприймається легко, незважаючи на складність її побудови. Асиметрична ж часом потребує тривалішого осмислення і розкривається поступового. Проте, твердження, що симетрична композиція є виразнішою — неправомірне. Історія мистецтв доводить, що асиметрично побудовані за законами гармонії композиції ніяк не поступаються виразністю, з погляду художньої цінності, симетричним.
   Фізкультхвилинка.
Буратіно потягнувся,
раз нагнувся, два нагнувся,
Руки в сторони розвів,
Мабуть ключик загубив,
А щоб ключик відшукати,
Треба нам навшпиньки стати,
Ключик пошукати, пострибати,
І за парти посідати.
VI. Практична робота
   Виготовлення декоративного панно з насіння.
   Повторення правил техніки безпеки під час роботи.
   Правила користування ножицями 
1) Ножиці – це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба обережно. 
2) На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край парти. 
3) Не тримай ножиці вістрями догори. 
4) Не ріж на ходу. Під час різання не вставай з місця. 
5) Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. 
6)Під час роботі з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. 
   Правила користування клеєм 
1) Клей треба наносити пензликом від середини до країв. 
2) При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. 
3) Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися матер’яною серветкою. 
4) Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлик і посуд помити.
Закінчення виготовлення панно.
VII. Підбиття підсумків заняття. 
Визначення кращих робіт.


