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Тема: Створення прикраси - Метелик із вторинної сировини 

Мета: Зацікавити дітей до творчості,  вдосконалити знання про метеликів, 

рідкісних і занесених у Червону книгу, вчити виготовляти прикраси  для 

дому своїми руками використовуючи вторинну сировину, розвивати поняття 

еко-дизайн, креативне мислення, творчість. 

Тип заняття: комбіноване 

Інструменти та матеріали: капронові колготки та шкарпетки, панчохи, які 

ми вже не використовуємо за призначенням, проволока (може бути будь яка, 

але головне щоб легко гнулась і зберігала надану їй форму), прикраси для 

декору (бісер, блискітки, камінці, ґудзики), нитки, будь якого кольору та 

товщини, клей, ножиці, фарба за бажанням. 

Хід заняття: 

1.Організаційний момент. 

Ознайомтесь із віршем:  

Я біжу, біжу по гаю 

Я метелика спіймаю, 

А метелик не схотів— 

Геть від мене полетів.  
 

Ось ми і дізнались тему нашого заняття 

 



2. Основна частина 

Ми сьогодні будемо створювати прикрасу для інтер’єру — метелика з 

капрону. Це може бути і чудовим подарунком і прикрасою  для дому. 

 Образ метелика у творчості митців - це і ювелірні прикраси, одяг, 

взуття, сумочки (мал.1.) 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

мал.1. Приклади декорування різних виробів  

 

Як бачите  лускокрилі  є досить популярними у творчості. 

Часто ми навіть не здогадуємось, що вони живуть поруч з нами в садах і 

парках, бо звичайні місця їх проживання в природі часто зменшуються. Та й 

тривалість життя метелика є не такою вже й великою, і часто гусінь і лялечок 

ми навіть не помічаємо. Метеликів  ще називають квітами, що літають, через 

їх різнобарвність та красу. Звичайно метелики гарні і привертають увагу, але 

тому і потребують захисту. 

   Червона книга  містить різні види тварин і птахів та комах. Також  

різновиди метеликів рідкісних і зникаючих, є й ті що рідко зустрічаються, і ті 

що на межі зникнення. Однак метелики можуть бути не тільки гарними і 

корисними,  але і шкідниками (білан капустяний, міль, совка). Щоб 

відрізнити одних від інших переглянемо презентацію. 

Сміття, як проблема екологічна і гостра. Кожен з нас поповнює звалища 

кожного дня і часто туди потрапляють речі і матеріали які не гниють роками. 

Щоб хоч якось покращити екологічну ситуацію почнемо з себе. Не купуємо 

зайвих речей, як харчів,  так й  іграшок, взуття, одягу.  Віддаємо в спеціальні 

пункти утилізації та переробки.  

Тому, давайте позбуваємось залежів «корисного» сміття в нас вдома, 

використаємо з користю для себе та природи. 

Отже, підготувавши всі необхідні матеріали, почнемо 



Поетапність виготовлення метелика 

1. Підготуємо необхідні 

матеріали. 

 
    2. Виготовлення основи з 

проволоки. Обрати метелика, 

який сподобався   найбільше, 

щоб повторити його форму. 

 
3. Вигинання за шаблоном, для 

цього треба лише щільно 

згинати дріт згідно форми і 

розміру крилець. Зверніть 

увагу, що в деяких метеликів 

вони різні. 

 



 
4. Обтягування капроном, 

відрізаємо зайве, закріплення 

обмотуючи ниткою або  

скріплюючи  клеєм. 



 



 
5. Прикрашання за смаком. 

Можна також виготовити 

вусики для вашого метелика. 

 



 
 

Підсумок.  

Все ! Можна насолоджуватися виробом і гордитися собою як майстром 

інтерєрної екологічної поробки.  Щоб не зупиняти творчість можна метелику 

зробити друзів та прикрасити більше стін в домі. 

Тепер в кожного з вас вдома буде приємна дрібничка, нагадування про 

сьогоднішнє заняття. Сподіваюсь знання і вміння будуть корисними і ви 

будете їх використовувати в майбутньому. 

 

 

 

 


