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Урок 1Працюємо з природними 
матеріалами. «Білочка»1

Виготов з опалого листя аплікацію «Білочка» 

за зразком.

Завдання

1. Підготуй аркуш-основу і засушене 

листя дуба, вишні (сливи, бука), 

акації.

2. Пригадай, які частини тіла у біло-

чки. Поміркуй, які листки обрати 

для передачі кожної з них. Поду-

май над розміщенням аркуша (го-

ризонтально чи вертикально).

3. Акуратно намасти листки клеєм 

і приклей. Накрий роботу папером 

і прогладь.

4. За допомогою пластиліну зобрази 

око та носик рудого звірятка.

Послідовність роботи

1 2

Засушені листки, 

аркуш кольорового 

картону, ножиці, 

клей, серветки, 

пластилін.

Обладнання 
та матеріали

майстер-клас на youtube каналі



2

Урок 2Виготовляємо аплікацію з паперу 
«Улюблений куточок природи»2

Ножиці, клей, 

фломастери.

Обладнання 
та матеріали Виготов осінню аплікацію 

з паперу «Улюб лений ку-

точок природи».

Завдання

1. Виріж аркуш-основу зі С. 3. 

2. Зі С. 5 виріж деталі апліка-

ції — крони дерев. Спробуй 

назвати ці рослини. 

3. Подумай над композицією 

твоєї роботи. Намасти еле-

менти аплікації клеєм і аку-

ратно розмісти їх на аркуші-

основі.

4. Домалюй стовбури дерев. За 

бажанням доповни аплікацію 

деталями.

Послідовність роботи

1

2 3

майстер-клас на youtube каналі
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