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Тема 1. Конструювання рухомих моделей  
з картону та паперу

№ 
з/п Тема уроку Клас Дата

1. Загальні відомості про способи виго-
товлення рухомих моделей з паперу 
і картону.
рухома іграшка «Бджілка Жу-жу».

2. Виготовлення рухомих моделей з па-
перу і картону.
рухома іграшка «Паперовий вітрячок».

Тема 2. Сюжетна витинанка
3. Уявлення про особливості сюжетних 

витинанок різних регіонів України. Ви-
готовлення композицій силуетів героїв 
казок технікою витинанки.
Сюжетна витинанка до казки «Заєць та 
Їжак».

4. Послідовність виготовлення виробів 
технікою витинанки.
Сюжетна витинанка до казки «рукавичка».

Тема 3. Оригамі
5. Створення об’ємних фігур технікою 

оригамі за зразком. Доповнення ори-
гамі додатковими елементами та оздо-
блення за власним задумом.
оригамі «Голуб миру».

6. Створення об’ємних фігур технікою 
оригамі за зразком. Доповнення оригамі 
додатковими елементами та оздоблення 
за власним задумом. 
оригамі «Жабка-стрибунка».
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Тема 4. Виготовлення штучних квітів об’ємної форми

7. Послідовність виготовлення штучних 
квітів об’ємної форми. Способи крі-
плення елементів.
Паперові троянди.

8. Послідовність виготовлення штучних 
квітів об’ємної форми. Способи крі-
плення елементів.
Квілінг «Квітковий дощ».

Тема 5. Колаж

9. Поняття про колаж. Комбінування різ-
номанітних матеріалів для створення 
композиції-колажу.
виготовлення сюжетної композиції-ко-
лажу «Колаж з тваринами».

10. Комбінування різноманітних матеріа-
лів для створення композиції-колажу.
виготовлення сюжетної композиції-ко-
лажу «Колаж-бажання».

Тема 6. Вишивання

11. Оздоблення виробів технікою вишив-
ки. Основні прийоми роботи технікою 
вишивки. Шов вперед голкою.
оздоблення серветки швом «уперед голку».

12. Оздоблення виробів технікою вишив-
ки. Основні прийоми роботи технікою 
вишивки. Послідовність виготовлення 
виробів технікою вишивки. Шов назад 
голкою.
оздоблення серветки швом «назад голку».
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Тема 7. Об’ємна аплікація з тканини та ґудзиків

13. Послідовність виготовлення об’ємної 
аплікації на тканині з використанням 
ґудзиків. Пришивання ґудзиків.
аплікація з ґудзиків.

14. Послідовність виготовлення об’ємної 
аплікації на тканині з використанням 
ґудзиків. Пришивання ґудзиків.
Іграшка плоскої форми «Зайчик Пома-
гайчик».

15. Виготовлення найпростішої мякої 
іграшки.
М’яка іграшка «Котик Муркотик».

16. Виготовлення найпростішої м’якої іграш-
ки.
М’яка іграшка «Мишка Шкряба».

17. Виготовлення найпростішої м’якої 
іграшки.
М’яка іграшка «новорічна красуня».

Тема 8. Робота з пластиліном

18. Послідовність виготовлення виробів 
об’ємної форми з пластиліну за влас-
ним задумом. Виготовлення з пласти-
ліну об’ємних фігур тварин, казкових 
героїв з творчим доповненням.
Ліплення персонажів до казки «Лисичка 
та Журавель».

19. Виготовлення з пластиліну об’ємних 
фігур тварин, казкових героїв з твор-
чим доповненням.
Ліплення персонажів до казки «Лисич-
ка-сестричка та вовк-панібрат».


