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У посібнику подано технологічні вказівки щодо виготовлення квітів з паперу способом складання. Запропоноване конструювання дасть можливість закріпити
знання, уміння і навички учнів про геометричні фігури, сприятиме розвитку в них уважності, точності,
наполегливості, творчого ставлення до праці.
Для вчителів і учнів початкових класів, студентів педагогічних вузів.

Папір — доступний та універсальний матеріал, що використовується
не тільки в малюванні, а й у художньому конструюванні. Через багатоманітні дії з папером у процесі його обробки, через різні способи і прийоми
учні вчаться естетично усвідомлювати образи знайомих предметів, передавати їх у зображувальній діяльності, підкреслюючи красу і колоритність
зовнішнього вигляду форм, які відтворюють.
Така діяльність має важливе значення для розвитку творчої уяви
дитини, її фантазії, естетичного смаку, акуратності, уміння бережно й
економно використовувати матеріал, планувати послідовність операцій,
намагатися отримати позитивний результат, дотримуватися порядку на
робочому місці. Учні набувають навичок культури праці, що дуже важливо в навчальному процесі.
Згинання і складання — найпростіші способи роботи з папером, за
допомогою яких можна зробити багато цікавих виробів. Незважаючи на
те, що сам процес згинання і складання вимагає лише незначних навичок,
він потребує точності та уважності під час виконання окремих операцій.
Багатьом знайома технологія складання паперу квадратної форми для
вирізання сніжинки. На цій основі в посібнику подано декілька варіантів
вирізання квіток різних видів, які досі малювали тільки за допомогою
циркуля.
Виготовленими власноруч квітами учні зможуть прикрасити вітальні
листівки, подарунки чи створити оригінальні аплікації.

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.

ISBN 978-966-10-4191-1
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРИЙОМІВ
ЗГИНАННЯ ПАПЕРУ
1.

2.

3.

4.

Складання «блискавка» (здійснюється в два етапи: 1-й етап —
зігнути «долиною», 2-й етап — зігнути «горою»).

5.

Тягнути (наприклад, скласти бічні згини до середньої лінії,
витягуючи назовні сторони, що розміщені позаду).

6.

Збільшення зображення.

7.

Перевернути на іншу сторону.
Передбачувана лінія —

Зігнути на себе. Лінія згину «долина».

Зігнути від себе. Лінія згину «гора».

Перегнути (здійснюється в два етапи: 1-й етап — зігнути,
2-й етап — розігнути).
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8.

Загорнути (здійснюється в два етапи: 1-й етап — зігнути «долиною», 2-й етап — зігнути «долиною»).

ШЕСТИПЕЛЮСТКОВА КВІТКА
1.
2.
3.
4.
5.

9.

Розкрити і розплющити.

6.
7.
8.

Квадратний аркуш паперу зігнути по діагоналі (1).
Утворений трикутник зігнути навпіл, щоб знайти середину
сторони згину (2, 3).
Розгорнути трикутник, зігнути його на три однакові частини
згідно з серединою верхньої сторони (4, 5).
Утворену деталь зігнути навпіл (6).
Відрізати верхню частину деталі точно по прямій, як вказано
на рисунку (7).
Уважно роздивитися заготовку, знайти в ній сторону згину і
відрізати, як показано на рисунку (8).
Із невеликого квадрата вирізати круг — це буде серцевина
квітки (9).
Розгорнути виріб — повинна утворитися квітка. В її середині
приклеїти серцевину (10).

10. Повернути деталь.

1

11. Увігнути всередину.
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Тюльпан, підсніжник

Ромашка

Якщо шестипелюсткову квітку розрізати навпіл і в кожній половині зробити надрізи до середини (1, 2), то можна отримати дві
квітки тюльпана з більшої заготовки або два підсніжники з меншої
заготовки.

Прийом складання такий самий, як і для шестипелюсткової
квітки, а прийом вирізування показано на рисунку.
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Айстра (хризантема)
Прийом складання такий самий, як для шестипелюсткової
квітки, а прийом вирізування показаний на рисунку. Можна виготовити квітку із двох деталей, різних за величиною та кольором,
які потім склеїти між собою посередині.

Тюльпан
Згин
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Підсніжник
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