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Еко-арт – термін, який ви не знайдете в словнику, проте явище таке 

існує. Більше того, цей вид мистецтва активно розвивається. Саме цей 

напрям творчості застосували автори посібника, як елемент екологічного 

виховання підростаючого покоління. 

У даному посібнику зібрані приклади практичних робіт гуртка 

«Еко-Арт». Матеріали розраховані, в першу чергу, на допомогу педагогу, 

який навчатиме дітей за програмою «Еко-Арт», а також для вибіркового 

користування при викладанні інших гуртків. 

Програма «Еко-Арт» розроблена авторами посібника, затверджена у 

2018 році Чернівецьким обласним Інститутом післядипломної педагогічної 

освіти та розрахована на 2 роки навчання. 

Завантажити програму можна за посиланням:  

http://mcentum.edukit.cv.ua/navchaljna_diyaljnistj/programi/  

Або через QR-code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcentum.edukit.cv.ua/navchaljna_diyaljnistj/programi/


 
3 

ПЕРЕДМОВА 

Проблемою сьогодення в Україні та світі є збільшення кількості 

побутових відходів. У кожному людському помешканні утворюється 

величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від старих 

газет та журналів, порожніх консервних банок, пластикових та скляних 

пляшок, обгорток та упаковок, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом 

та поламаною побутовою чи офісною технікою – все це, так звані, тверді 

побутові відходи. 

На сьогоднішній день проблема промислового знешкодження твердих 

побутових відходів майже не вирішена: частину відходів спалюють, іншу - 

закопують в землю, а більшість – просто висипають на купу і залишають. 

Вирішення проблеми просте – навіщо викидати речі, які не розкладатимуться 

роками, коли їх можна використати вже сьогодні. Але вторинне 

використання матеріалів не лише можливе, а й необхідне для економії 

природніх ресурсів, збереження навколишнього середовища, власної оселі 

зокрема та цілої планети загалом.  

Дидактичний посібник до занять гуртків природничо-екологічного та 

декоративно-ужиткового напряму «Еко-Арт: екологія і творчість» поєднує в 

собі формування екологічних компетентностей, шанобливе ставлення до 

природи та розвиток творчих здібностей дітей молодшого та середнього 

шкільного віку, що є необхідною віковою потребою; спонукає до 

поміркованого споживацтва, усвідомлення практичного застосування 

сортування. Практичні навички, якими оволодіють вихованці є важливим для 

формування життєво необхідних умінь. 

Структура посібника включає в себе п’ять розділів:  

 вироби з природнього матеріалу,  

 вироби з пластику,  

 вторинне використання паперу та картону,  

 вторинне використання текстилю, 

 вироби зі скла. 

У кожному розділі є перелік поробок, що виготовляються з відповідної 

сировини. Перелік додаткових матеріалів та інструментів, хід виконання у 

формі плану полегшують пошук свіжих ідей для натхнення педагога при 

підготовці до занять гуртків екологічного спрямування. 

Запропонований дидактичний посібник відповідає педагогічним 

вимогам і дає можливість дітям засвоїти навчальний матеріал послідовно і 

глибоко та може бути використаний у роботі інших позашкільних 

навчальних закладів. 
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Аплікація «Сова» 
 

 Матеріали та інструменти 
 

 шаблони: контур тіла сови, очей, дзьоба, 
 картон для основи (краще 

вторсировина),  
 кольоровий картон: жовтий, 

коричневий, оранжевий.   
 кольоровий папір: синій, білий,  
 клей ПВА,  
 ножиці, 
 олівець, 
 листя дикого винограду або ін. 

Хід виконання 

1. Вирізаємо шаблони для аплікації: основу, очі, дзьоб. 
2. В листочків обрізаємо «хвостики». 
3. Намащуємо картонну основу клеєм та викладаємо листочки. 
4. Зверху приклеюємо очі та дзьоб. 
5. За бажанням можна зі зворотнього боку композиції приклеїти 

петельку із нитки. 
 

 
 Джерело: https://cutt.ly/WHRtJH2  

 
 

https://cutt.ly/WHRtJH2
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Аплікація «Автопортрет» 
 

 Матеріали та інструменти 

 сухі листки (можна і 
свіжі); 

 шаблон контуру бюсту 
(див. «шаблони та 
картинки»), 

 олівці, фломастери, 
 клей ПВА/клей-олівець, 
 ножиці. 
 

Хід виконання 

 

 

 
Така аплікація чудово підійде для першого чи другого заняття. Таким 
чином можна провести знайомство із новими гуртківцями. 

Джерело: http://krokotak.com/ 

 

http://krokotak.com/
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Аплікація «Квіточка» 
 

    

Матеріали та інструменти 

 сухе листя, 
 картон, 
 коктейльна трубочка, 
 клей ПВА, 
 ножиці, 
 олівець, 
 циркуль, 
 картонна втулка, 
 макулатура. 

Хід виконання 

   

 
Джерело: http://krokotak.com/2016/09/fall-flowers/  
Посилання на відео: https://youtu.be/76rM70Lqfc8  

http://krokotak.com/2016/09/fall-flowers/
https://youtu.be/76rM70Lqfc8
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Аплікація «Віночок» 
 

     Матеріали та інструменти 

 листки, жолуді, шишки тощо, 
 картон, 
 циркуль, 
 ножиці, 
 клей-олівець/клей ПВА, 
 клейовий пістолет, 
 джгутова нитка. 

Хід виконання 

1. Із картону чи паперової тарілки вирізаємо «бублик». 
2. На картон приклеюємо листки, з яких попередньо відрізали 

хвостики. 
3. Оздоблюємо готовий віночок шишками, жолудями тощо. 
4. Із джгутової нитки робимо петельку та приклеюємо позаду віночка. 

 

 
 
Джерела: 1. http://svoimi-rykami.com.ua/osennij-dekor-venok-iz-osennih-listev-
svoimi-rukami/index.htm 
2. https://sblogg.ru/removal-of-crown-of-celibacy/venochek-iz-listev-na-golovu-
kak-splesti-venok-iz-klenovyh-listev.html 

http://svoimi-rykami.com.ua/osennij-dekor-venok-iz-osennih-listev-svoimi-rukami/index.htm
http://svoimi-rykami.com.ua/osennij-dekor-venok-iz-osennih-listev-svoimi-rukami/index.htm
https://sblogg.ru/removal-of-crown-of-celibacy/venochek-iz-listev-na-golovu-kak-splesti-venok-iz-klenovyh-listev.html
https://sblogg.ru/removal-of-crown-of-celibacy/venochek-iz-listev-na-golovu-kak-splesti-venok-iz-klenovyh-listev.html
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Флористичний колаж «Картина» 
 

     Матеріали та інструменти  

 сухе листя, 
 картон з-під коробки, 
 клей ПВА, 
 клейовий пістолет, 
 ножиці, 
 канцелярський ніж, 
 фарби, пензлик, 
 кольоровий картон. 

Хід виконання 

1. Вирізаємо два квадратика із картонної коробки однакового 
розміру. 

2. В одного квадратика вирізаємо серединку, щоб вийшла рамка. 
3. На кольоровому картоні викладаємо колаж із сухого листя. 
4. Рамку розмальовуємо за смаком. 
5. Склеюємо всі елементи. 
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Букет «троянд» із кленового листя 
 

 

Матеріали та інструменти  

 свіжо зірване жовте кленове листя, 
 нитка, 
 ножиці,  
 інший природній матеріал (гілочки 

із листям, листки туї, сухоцвіти 
тощо), 

 лак для волосся (за бажанням). 

Хід виконання 

1. Із кленового листя робимо троянди 3-5 шт. 
2. Створюємо флористичний букет. 
3. Скріплюємо букет ниткою. Можна збризнути букет лаком для 

волосся. Так він буде виглядати привабливіше. 

Послідовність виготовлення троянди 

 
Джерело: https://www.icreativeideas.com/wp-content/uploads/2014/10/Creative-
Ideas-%E2%80%93-DIY-Beautiful-Maple-Leaf-Rose.jpg 

https://www.icreativeideas.com/wp-content/uploads/2014/10/Creative-Ideas-%E2%80%93-DIY-Beautiful-Maple-Leaf-Rose.jpg
https://www.icreativeideas.com/wp-content/uploads/2014/10/Creative-Ideas-%E2%80%93-DIY-Beautiful-Maple-Leaf-Rose.jpg
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Аплікація «Панна» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 картон або папір для 
основи, 

 шаблон балерини, 
 сухе листя, пелюстки квітів, 
 клей ПВА, 
 ножиці, 
 фломастери. 
 декоративні елементи. 

Хід виконання 

1. На картоні чи листку обмальовуємо контур балерини. 
2. Прикрашаємо листям за смаком, створюючи спідничку, волосся 

інші деталі. 
Приклади 

 

 

Джерело: https://cutt.ly/AJdfaBl  
 

https://cutt.ly/AJdfaBl
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Ваза із гілочок 
 

 

            Матеріали та інструменти 

 скляна чи пластикова банка, 
 сухе гілля, 
 ножиці, 
 нитка (пряжа, джгутова), 
 стрічка, 
 маркер/фломастер. 

Хід виконання 

1. Потрібно назбирати гілля однакової товщини. 
2. Підрізаємо всі прутики однакової висоти. Для цього помічаємо 

маркером потрібно висоту, підрізаємо ножицями чи 
канцелярським ножем та відламуємо. 

3. Відміряємо довжину нитки. Для цього обмотуємо нашу ємність 7-8 
разів. І так 2 рази, тому що нам потрібні два відрізка нитки. 

4. З’єднуємо гілки одну із одною просто зав’язуючи вузли по 2 рази. 
5. Готовий виріб прикрашаємо за смаком.  

   

Посилання на відео: https://youtu.be/7dw9bILTRQc 

Джерело:  https://diz-cafe.com/ideas/dekorativnye-vazy-v-dizajne-uchastka.html  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/7dw9bILTRQc
https://diz-cafe.com/ideas/dekorativnye-vazy-v-dizajne-uchastka.html
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Аплікаційна листівка із осіннього листя 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 картон або папір для основи, 
 сухе листя, пелюстки квітів, 
 клей ПВА, 
 ножиці, 
 фломастери. 
 декоративні елементи. 

Хід виконання 

1. На картоні створюємо композицію із осінніх листочків. 
2. З залишків паперу скручуємо у спіраль троянду та «серединку  

соняшника» приклеюємо до основи. 
3. Прикрашаємо декоративними елементами, блискітками. 
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Підсвічник декорований листям 
 

 

    Матеріали та інструменти  

 скляна банка, 
 сухе листя, 
 лак на водній основі, 
 пензлик, 
 спирт, 
 стрічка, нитка та інші матеріали 

для оздоблення, 
 біла серветка, 
 клей ПВА. 

Хід виконання 

Варіант 1 Варіант 2 

1.  Обробіть скляну поверхню 
спиртом. 

2. Оберіть листки для 
оздоблення, приклейте їх до 
склянки лаком. Почекайте, доки 
висохне. 

3. Двічі покрийте поверхню із 
листям лаком, щоб листки 
повністю покрити. 

4. Оздоблюємо готовий виріб 
за смаком. 

1. Сухе листя за допомогою 
клею ПВА приклеюємо до 
серветки. Залишаємо висихати. 

2. Після того як заготовка 
висохла, акуратно вирізаємо 
листочки та приклеюємо їх до 
ємності. 

3. За бажанням можна 
покрити лаком. 

Приклади 

 
Джерело: https://alvist-dom.ru/stati/kak-podgotovit-listya-dlya-podelok.html  

https://alvist-dom.ru/stati/kak-podgotovit-listya-dlya-podelok.html


 
17 

 

 

Аплікація «Лисички» 

 

Матеріали  та інструменти 

 сухе листя відповідної 
форми, 

 картон, 
 клей ПВА, 
 бамбукова паличка, 
 фарби, пензлик, 
 клейовий пістолет, або 

будь-який міцний клей, 
 ножиці. 

Хід виконання 

1. Наклеюємо на картонну основу два листочки, як показано на 
картинці. 

2. Малюємо лисичкам «мордочки». 
3. Вирізаємо по контуру та приклеюємо до палички.  

 
Посилання на відео: https://youtu.be/76rM70Lqfc8 

Підставка під гаряче 

 

    Матеріали  та інструменти 

 невелике плоске каміння, 
 цупка тканина (наприклад, 

джинсова), 
 міцний клей, 
 ножиці, 
 обмилок, 
 лак для нігтів (за бажанням) 

чи інший лак. 

Хід виконання 

1. Виріжте із тканини невеликий кружечок. 

2. Викладіть на тканину каміння та приклейте за допомогою 

міцного клею. 

3. За бажанням можна покрити лаком для нігтів чи іншим лаком. 

Посилання на відео: https://youtu.be/7dw9bILTRQc 

https://youtu.be/7dw9bILTRQc
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Малюнки в техніці «Фроттаж» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 воскові олівці, 
 папір для малювання, 
 свіжо зірване листя, 
 ножиці, 
 картон. 

Хід виконання 

1. Для початку потрібно зняти обгортку із воскових олівців. 
2. Для роботи вибираємо декілька листків, які будемо малювати. 

Листя потрібно бути свіжо зірваним. Приклеюємо листки до 
паперу (можна взяти макулатуру). Якщо жилки чіткі і товсті, то 
приклеюємо жилками до паперу, а якщо не дуже чіткі, то 
«лицевою» стороною до паперу. 

3. Підкладемо під наш листок ще декілька листків для того, щоб не 
перебилась робоча поверхня. 

4. На приклеєні листки кладемо чистий листок паперу, бажано 
тонкий (офісний). Беремо спочатку найсвітлішого кольору олівець 
та малюємо ними всією боковою частиною. 

5. Повторіть цю ж роботу із олівцями темніших кольорів, щоб 
зображення листків проступили чіткіше. 

6. Намальовані таким чином листочки можна вирізати окремо, а 
можна зробити картину чи листівку. 

 
Джерело: https://www.babyblog.ru/user/marfaivanovna/3151625  

https://www.babyblog.ru/user/marfaivanovna/3151625
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Виріб із шишки «Совеня» 
 

 
Матеріали та інструменти   

 невелика соснова шишка, 
 вата, 
 кольоровий картон, 
 шапочки жолудів, 
 міцний клей, 
 кольоровий картон/фетр/цупка тканина, 
 папір білого кольору, 
 чорний фломастер. 

Хід виконання 

1. Беремо вату і шишку. Невеликими клаптиками вати заповнюємо 

проміжки шишки; 

2. Вибираємо 2 однакові шапочки жолудів для очей та вирізаємо із 

білого паперу серединку для очок. Для цього обводимо по контуру 

шапочку. Фломастером малюємо очки;  

3. Із кольорового паперу/картону вирізаємо 2 лапки та дзьобик; 

4. Крила вирізаємо із цупкої тканини чи із фетру.  

5. Всі деталі приклеюємо до основи. 
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Фарбуємо каміння 
 

 

Матеріали та інструменти 

 каміння; 
 фарби акрилові; 
 пензлики; 
 олівець; 
 лак на водній основі (не 

обов’язково); 
 миючий засіб, 
 фото із прикладами 

малюнків (див. «шаблони та 
картинки»); 

 акриловий лак (не 
обов’язково). 

Хід виконання 

1. Знайдене каміння потрібно промити під проточною водою із 
миючим засобом. Поставити на паперовий рушник чи серветку щоб 
просохнути. 

2. Обираємо малюнок та обводимо олівцем контур малюнку на 
камінні. 

3.  Розфарбовуємо акриловою фарбою.  
4. Для того щоб малюнок був яскравішим можемо спочатку 

покрити камінь білою акриловою фарбою. 
5. Покрийте готовий виріб акриловим лаком або прозорим лаком 

для нігтів. 
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«Кактус в горщику» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 камінці, 
 пластикова ємність для 

горщика, 
 щебінь, 
 акрилові фарби, 
 обгортковий папір, 
 стрічка тощо. 

Хід виконання 

1. Чисті камінці відповідної форми та розміру розмальовуємо як 
кактуси. Оздоблюємо готові кактуси. 

2. Беремо будь-яку ємність (бажано пластмасову) та обгортаємо 
папером. 

3. В середину нашого горщика насипаємо щебінь та вставляємо 
кактуси. 
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«Кам’яне місто» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 каміння потрібної форми, 
 акрилові/гуашеві фарби, 
 пензлики. 

Хід виконання 

1. Знайдіть каміння відповідної форми та розміру. Помийте та 
просушіть їх. 

2. Нанесіть білу акрилову фарбу на ту частину каміння, яку будете 
розфарбовувати. 

3. Олівцем намалюйте контури майбутнього малюнка (будинок, 
магазин, автобус, машина тощо). 

4. Складіть всі зроблені дітьми елементи та зробіть уявне місто. Якщо 
дозволяє погода, можна зробити це на вулиці. 
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«Фрукти в корзинці» 
 

 

   Матеріали  та інструменти 

 каміння потрібної форми; 
 акрилові/гуашеві фарби, 
 пензлики, 

Для корзинки: 
 одноразовий стаканчик, 
 ножиці, 
 джгут або нитка для в’язання, 
 клей ПВА або клей «Дракон», 
 залишки кольорового паперу. 

Хід виконання 

1. Знайдіть каміння відповідної форми та розміру. Помийте та 
просушіть їх. Розмалюйте 3-4 каміння у вигляді фруктів. 

2. Робимо корзинку (поки сохнуть фрукти). Беремо стаканчик, 
обрізаємо.  Маркером помічаємо 4 цятки (по кругу) на висоті 3-
3,5 см від нижньої основи горнятка та відрізаємо «верх». Ручку для 
кошика робимо із верхньої частини горнятка, відрізавши смужку 
шириною 1 см. Обмотуємо джгутовою ниткою основу та ручку 
кошика, приклеюючи клеєм до основи. 

 

 



 
24 

«Курчатка в гнізді» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 плоскі округлі камінці, 
 гілки верби, 
 акрилові фарби, 
 білий папір. 

Хід виконання 

1. Робимо гніздо із гілочок верби: 
1.2.  Першу лозу звертаємо в кільце, як на фото. Якщо коло вийде не 

ідеальне – не страшно, перше кільце виявиться все одно глибоко 
всередині. 

 
1.3.  Вплітаємо наступну лозу. Кінець закріплюємо між пруттям 

нашого першого кільця. 
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1.4.  Обвиваємо другу лозу навколо кільця і закріплюємо, знову 
вставляючи кінець між гілками.  

 
1.5.  Кожну наступну лозу обвиваємо по тому ж принципу. 

 

2. Камінці розмальовуємо як курчаток. 
3. Папір білого кольору нарізаємо тоненькою соломкою. 
4. Складаємо композицію. 

  
Джерело: https://www.pinterest.com/pin/476677941812236229/  
 

https://www.pinterest.com/pin/476677941812236229/
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Еко-гра «Меморі» 

    

    

    Матеріали  та інструменти  

       Для гри:  
 невеликі плоскі камінці приблизно 

однакового розміру (кратне число: 
12, 16 тощо),  

 фарби (гуаш, акрил),  
 пензлик,  
 коробочка (невеликого розміру),  
 паперова серветка чи шматок 

тканини;  
Для коробочки:  

 аркуш паперу,  
 клей (міцний, силіконовий тощо),  
 фломастери/олівці.  

Хід виконання  

1. Зібрані камінці промийте під проточною водою із миючим засобом 
(мило, шампунь тощо), після чого покладіть їх висихати на 
серветку чи тканину. 

2. Зробіть коробочку із наявних матеріалів та розфарбуйте напис за 
смаком. 

3. Підготуйте фарби різних кольорів, їх повинна бути вдвічі менше, 
ніж камінців. 

4. З одного боку камінців намалюйте цяточки різного кольору. У вас 
повинно вийти по 2 камінця одного і того ж кольору. Дайте 
висохнути. 

Правила гри: 
Всі камінці перемішуються та викладаються кольоровою стороною 

донизу. Гравець обертає за один раз лише по 1 камінці і намагається 
запам’ятати, де який колір знаходиться. 

Коли гравець одночасно поверне камінці-пару, тобто одного кольору, 
він їх так і залишає (повернутими кольоровими цятками догори). 

Гра закінчується тоді, коли всі пари знайдені! Якщо грають декілька 
людей, виграє той, хто знайшов найбільшу кількість пар.  

Ціль гри в тому, щоб при кожному обертанні камінця,  гравець 
запам’ятовував, де котрий колір знаходиться і знаходив якомога швидше 
кольорові пари. 
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Варіанти гри 

 

 
Подібну гру можна зробити, використовуючи й інші природні 

матеріали, наприклад, шапочки жолудів та мушлі. 

Джерела: 1. досліди, /2013/08/memory.html 
2. http://www.tavika.ru/2012/10/acorns-cfart-memory.html 

Варіант гри з камінців «Доміно» 

 

Джерело: http://krokotak.com/2015/07/3-ideas-with-beach-pebbles/ 

http://www.tavika.ru/2013/08/memory.html
http://www.tavika.ru/2012/10/acorns-cfart-memory.html
http://krokotak.com/2015/07/3-ideas-with-beach-pebbles/
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Декоративний тримач із каміння 
 

 

Матеріали та інструменти 

 Камінь середнього розміру 
із однією плоскою 
поверхнею, 

 акрилова фарба, 
 дріт, 
 скріпка, 
 ножиці, 
 акрилова/гуашева фарба. 

Хід виконання 

1. Розмальовуємо каміння за смаком та вподобаннями. 
2. Прикріплюємо до каміння дріт та скріпку, міцно обплітаючи. 

  
Джерело: http://krokotak.com/2014/07/stand-form-pebbles-for-small-notes-and-
pictures/ 

http://krokotak.com/2014/07/stand-form-pebbles-for-small-notes-and-pictures/
http://krokotak.com/2014/07/stand-form-pebbles-for-small-notes-and-pictures/
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Посилання на відео: https://youtu.be/eua7u7MeauY  

Павучок із гілочок 

 

            Матеріали  та інструменти 

 сухі гілки, 
 джгутова нитка, 
 нитки для в’язання, 
 ножиці, 
 синельний дріт, 
 декоративні очки. 

Хід виконання 

 

 

 
Джерело: http://krokotak.com/2014/10/spider-web-from-thread-and-dry-
branches/ 

https://youtu.be/eua7u7MeauY
http://krokotak.com/2014/10/spider-web-from-thread-and-dry-branches/
http://krokotak.com/2014/10/spider-web-from-thread-and-dry-branches/
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2. https://cutt.ly/TJdcuIQ  

Осінній об’ємний вінок 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 вербові гілки, 
 кленове листя, 
 джгутова нитка, 
 ножиці, 
 будь-який інший природній 

матеріал (жолуді, шишки, гілки 
калини тощо). 

Хід виконання 

1. Із вербового пруття виготовляємо віночок (див. «Курчатка в 
гнізді»). 

2. Прикрасити такий віночок можна кленовим листям по всій 
окружності, або лише в одній частині. 

3. Троянд із кленового листя виготовляємо стільки, скільки 
необхідно для прикрашання. 

4. За  бажанням можна віночок прикрасити плодами калини, 
жолудями, шишками тощо. 

 

Джерела: 1. http://krokotak.com/2013/09/a-wreath-of-autumn-roses/ 

 

 

https://cutt.ly/TJdcuIQ
http://krokotak.com/2013/09/a-wreath-of-autumn-roses/
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Джерело: https://cutt.ly/dJdvef4  
 
 
 

Листівка із кукурудзяного лушпиння 
 

 

     Матеріали  та інструменти 

 сухе кукурудзяне лушпиння, 
 картон темного кольору, 
 акрилова фарба (за бажанням), 
 міцний клей, 
 ножиці. 

Хід виконання 

1. Із підготовленого кукурудзяного лушпиння виготовляємо квіти так 
само, як із осіннього кленового листя. 
2. Вирізуємо листочки для букету, скручуємо довгий шматок у джгут. 
3. Композиційно правильно розмішуємо підготовлені деталі на поверхні 
нашої листівки. 

   

 

https://cutt.ly/dJdvef4


 
32 

 
Джерело: https://cutt.ly/dJdvef4  
 
 

Панночка із кукурудзяного лушпиння 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 сухе кукурудзяне лушпиння 
та «волосся», 

 використана пластикова 
пляшка 0.5 л, 

 картон, 
 акрилова фарба (за 

бажанням) 
 міцний клей, 
 ножиці. 

 

Хід виконання 

1. Підготувавши кукурудзяне лушпиння, обклеюємо пляшку так, щоб не 
виглядала основа. 

2. Вирізуємо листочки для спідниці (сукні), скручуємо довгий шматок у 
джгут для рук. 

3. За бажанням та в залежності від типу ляльки виготовляємо різні 
деталі та наклеюємо поверх плаття. 

4. Останнім виготовляємо капелюшок та деталі обличчя.   

   

https://cutt.ly/dJdvef4
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         Посилання на відео: 1. https://youtu.be/tHha72uRW24 
                                                      2. https://youtu.be/GJNxlQI2Ycc  

Флораріум 
 

 

Матеріали та інструменти   

 скляна банка (бажано 
декоративна) з кришкою, 

 галька (щебінь), або дрібні 
камінці, 

 сухий мох, 
 зелений живий мох, інші 

рослини, які житимуть там, 
 ґрунт, 
 декор. 

Хід виконання 

1. Змочуємо злегка ґрунт і відкладаємо на деякий час для того, щоб 
він увібрав воду. 

2. Заповнюємо банку так, як показано на фото (каміння, сухий мох,  
ґрунт). Обережно викладаємо зверху мох, вдавлюючи його в 
землю. 

3. Флораріум кладемо в місце із обмеженим доступом світла. Мох 
потрібно обприскувати кожні 3-4 тижні невеликою кількістю 
води. Мох повинен бути вологим, але ні в якому разі не мокрим! 

Поради 

 Для поливу краще використовувати питну воду, бо від води з-під 
крану мох може «згоріти». 

 Мох не любить сонячного світла,  тому його краще не класти на 
підвіконня чи інші сонячні місця. 

 У кришці зробіть декілька отворів або провітрюйте флораріум 
кожен день впродовж декількох годин, щоб не утворювався 
конденсат. 

Джерело: 1. http://homester.com.ua/dacha-sad/rasteniya/florarium-
terrarium/ 

https://youtu.be/tHha72uRW24
https://youtu.be/GJNxlQI2Ycc
http://homester.com.ua/dacha-sad/rasteniya/florarium-terrarium/
http://homester.com.ua/dacha-sad/rasteniya/florarium-terrarium/
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Флораріум «Шари ґрунту» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 скляна банка (бажано 
декоративна) з кришкою, 

 галька (щебінь), або дрібні 
камінці, 

 світлий ґрунт, 
 гумус, 
 пісок, можна мушлі, 
 верхній шар  ґрунту із дрібною 

рослинністю або мох. 

Хід виконання 

1. На саме дно накидайте камінців – це буде материнська порода. 
2. Потім перемішаний із землею пісок – підґрунтя. 
3. Потім світлу (глинисту) землю – горизонт вимивання. 
4. Потім родючу землю – гумус. 
5. Зверху покладіть дернину – шматок верхнього шару землі із 

дрібною рослинністю. 
6. Рослини варто обирати не швидкоростучі, витривалі та з 

однаковими вимогами до світла і вологи. 

Джерело: http://www.tavika.ru/2020/05/gorizonty-pochvi.html  
 

Для експерименту можна запропонувати дітям висадити рослинки 
одну в пісок, а іншу в  ґрунт і порівняти, де рослини будуть рости краще. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Xj3YWZHoS7M/UIlpcOvDO_I/AAAAAAAAP_g/lCA75YBbNEM/s1600/25.10.2012+11-36-49_0065.jpg
http://www.tavika.ru/2020/05/gorizonty-pochvi.html
http://2.bp.blogspot.com/-Xj3YWZHoS7M/UIlpcOvDO_I/AAAAAAAAP_g/lCA75YBbNEM/s1600/25.10.2012+11-36-49_0065.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Xj3YWZHoS7M/UIlpcOvDO_I/AAAAAAAAP_g/lCA75YBbNEM/s1600/25.10.2012+11-36-49_0065.jpg
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Аплікація із насіння. Варіант № 1 
 

 

Матеріали т інструменти 
 

 картон, 
 олівець,  
 клей ПВА, 
 крупи, сухе насіння (горох, 

квасоля тощо) 

Хід виконання 

1. На картоні потрібно намалювати  ескіз своєї майбутньої 
картини. 
2. Оздобити її крупами, попередньо намазуючи невелику частину 
клеєм ПВА. 
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Аплікація із насіння. Варіант № 2 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 картон, 
 олівець,  
 клей ПВА, 
 крупи, сухе насіння (горох, 

квасоля тощо), 
 ножиці, 
 олівець, 
 контур. 

Хід виконання 

1. Вирізаємо два квадрати одного розміру, один – із картону для 
творчості, інший – з-під коробки. 

2. На картоні з-під коробки малюємо/обводимо контур фігури та 
вирізаємо її. 

3. Склеюємо між собою два картони.  
4. В середині контур промащуємо клеєм та заповнюємо крупами. 
5. Можна всередині контура олівцем промалювати деталі, які повинні 

виділятись на готовій картині. 
6. Крупи можна промастити лаком для більш довготривалого 

зберігання і естетичного вигляду. 

 
Джерело: http://krokotak.com/2017/02/seeds-pictures/ 

http://krokotak.com/2017/02/seeds-pictures/
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Картина з піску «Морська» 
 

 

  Матеріали та інструменти   

 пісок, 
 сито, 
 фарби, 
 картон, 
 клей ПВА, 
 клейовий пістолет, 
 пензлик. 

Хід виконання 

1. Можна зробити картину, а можна листівку. Щоб зробити картину, 
можна використати картон з-під коробки, а на нього наклеїти аркуш 
білого паперу. А можна використати цупкий картон. 

2. Намалюйте фарбами пляж – світло-коричневого кольору та море – 
блакитне. 

3. Нанесіть на частину із пляжем клею ПВА, притрусіть зверху піском. 
Залишки піску струсіть, після того, як клей висохне. 

4. Можна прикрасити мушлями, намалювати кораблик або дельфінів. 

Джерело: https://scrapbooking.craftgossip.com/tutorial-beach-
valentine/2012/01/17/ 

 

  

https://scrapbooking.craftgossip.com/tutorial-beach-valentine/2012/01/17/
https://scrapbooking.craftgossip.com/tutorial-beach-valentine/2012/01/17/
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Лялька-трав’янка 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 сухі трави (наприклад, 
лаванда); 

 вата,  
 ножиці, 
 нитка, голка, 
 лінійка, 
 обмилок, 
 тканина (біла, кольорова), 
 мереживо, стрічка тощо. 

Хід виконання 

1.  Квадрат зі світлої тканини - 10Х10 см. Відрізок  із тієї ж тканини 
для ручок розміром 20Х5 см.  

2. Квадрат кольорової тканини для спіднички – 15Х15 см. Трикутник 
для хустинки, біля 23 см в довжину. 

3. Із квадратика і наповнювача – вати, скручуємо голову. Відрізок  із 
тієї ж тканини складаємо впоперек до центру, потім також впоперек 
пополам і зав’язуємо посередині у вузол. Поміщаємо вузлик на голову 
лялечки, примотуємо ручки до шиї. 

 

 
 

4.  Переходимо до виготовлення спіднички. Квадрат двічі складаємо, 
обрізаємо і отримуємо круг. 

5.  Кладемо кружечок лицевою стороною донизу, обшиваємо по краю 
стібком «вперед голка», стягуємо. Наповнюємо духмяними сухими 
травами. 

6.  Вставляємо голову з ручками, міцно затягуємо.  
7. Виворітним способом надягаємо фартушок. Опускаємо ручки на 

фартушок і зав’язуємо хустинку. 
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Джерело:  https://www.livemaster.ru/topic/1888127-delaem-malenkuyu-
oberezhnuyu-kukolku-blagopoluchnitsa 

Посилання на відео: https://youtu.be/BoBqSg-t-O8  

Мобіль із соленого тіста 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 борошно, 
 олія або крем для рук, 
 підсолена вода, 
 фарби, 
 кора дерева або товста суха гілка 

чи великий плоский камінь, 
 клейовий пістолет, 
 джгутова нитка. 

Хід виконання 
1.  Із соленого тіста формуємо хатинки. Даємо час їм висохнути (рецепт 

соленого тіста на відео). 
2.  Розфарбовуємо фарбами. 
3.  Приклеюємо до гілки, шматка кори чи каменю. Якщо з обох боків 

гілки чи кори намотати джгутову тканину – вийде гарна декоративна 
прикраса. 

 

Джерело: http://broochy.blogspot.com/2013/08/blog-post_9964.html 
Посилання на відео:  https://youtu.be/JCyOGYqX800  

https://www.livemaster.ru/topic/1888127-delaem-malenkuyu-oberezhnuyu-kukolku-blagopoluchnitsa
https://www.livemaster.ru/topic/1888127-delaem-malenkuyu-oberezhnuyu-kukolku-blagopoluchnitsa
https://youtu.be/BoBqSg-t-O8
http://broochy.blogspot.com/2013/08/blog-post_9964.html
https://youtu.be/JCyOGYqX800
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Котики-медальйони  
 

 

Матеріали  та інструменти 

 борошно, 
 олія або крем для рук, 
  підсолена вода або глина, 
 форма у вигляді сердечка, 
 фарби, 
 кухонна губка, 
 зубочистка або бамбукова 

шпажка, 
 мотузка. 

Хід виконання 

1. Розробляємо тісто. Беремо невелику кульку, розкатуємо пласт 
товщиною 0,5 см (не тонше, бо інакше виріб буде крихким). 

2. Формою вирізаємо сердечко та малюємо котика зубочисткою або 
шпажкою. Вкінці робимо один-два отвори для мотузки. 
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3. Після того як виріб висох, покриваємо акриловою фарбою та із 
вологою губкою трохи його підтираємо. 

 

 
 
Джерело:  http://krokotak.com/2017/01/the-love-cats/  

http://krokotak.com/2017/01/the-love-cats/
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Декоративні вироби із глини 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 глина, 
 тепла вода, 
 бамбукові палички, 
 глибока тарілка, 
 ніж (пластиковий або 

канцелярський), 
 для декорування: 

акрилові фарби, бісер, 
намистинки. 

Хід виконання 

1. Миска-квітка   
1. Візьміть підходящу миску і розділіть глину на кілька частин – 8 

менших для пелюсток і більшу для кола в центрі. Сформуйте кожну 
пелюстку вручну, переконуючись, що вона не надто тонка, бо інакше 
може зламатися. Для кращого зчеплення подряпайте нижню частину, і 
тоді частини квітки будуть добре скріплюватись між собою. 

2. Розташуйте пелюстки по колу, переконавшись, що вони добре 
перекриваються. 

 
3. Подряпайте також і нижню сторону центрального кола, для 

кращого скріплення. Вкладаємо коло в центр квітки на пелюстки, добре 
натискаємо пальцями і формуємо квітку. 

4. Закріпіть деталі між собою, зробивши отвори (ніби стібки) в тих 
місцях, де вони перекриваються. Можна використовувати зубочистку 
або дерев’яну шпажку. 
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5. Можна також прикрасити бісером або намистинками. Готовий 
виріб покладіть на газету висихати. 

6. Коли виріб обсохне, його можна зафарбувати акриловими фарбами. 

2. Рука із серцем 

Великий шматок глини розкачайте на папері для випічки (щоб 
його було легше перекласти). Покладіть на розкатаний шматок глини 
свою руку та обведіть її. заберіть лишню глину (поза контуром) за 
допомогою зубочистки або гострого ножа. Перекладіть у відповідну 
форму для випікання чи висихання, переконавшись, що кінці злегка 
зігнуті вгору. Намалюйте кілька візерунків гострим предметом. Вийміть 
папір, коли рука повністю висохне. 
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3. Підсвічник-жабка 

1. Сформуйте  із паперу  невелику кульку. Візьміть шматок глини і 
ліпіть навколо паперової кульки жабку. Зробіть маленькі щілини, щоб 
полегшити кріплення очей і щоб вони не відвалилися, коли жаба 
висохне. 

2.  Коли виріб готовий, вийміть кульку і якщо є тріщини – розправте 
їх. 

3. Готовий виріб розфарбуйте акриловою фарбою. 

 

 

Джерело:  http://krokotak.com/2013/03/three-little-clay-presents/  

http://krokotak.com/2013/03/three-little-clay-presents/
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Метелик 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 ножиці, 
 маркер, 
 різнобарвні лаки для 

нігтів/акрилові фарби, 
 велика алюмінієва шпилька. 

 

Хід виконання 

1. Із пляшки вирізаємо прямокутник.  

2. Обводимо контур метелика та вирізаємо його. 

3. Розмальовуємо метелика фарбами чи лаком. 

4. За потреби можна прикріпити шпильку. 

  
 

   

Джерело: http://krokotak.com/2013/02/plastic-bottle-butterflies/ 

Посилання на відео: https://youtu.be/W6FaxQnK8uo  

http://krokotak.com/2013/02/plastic-bottle-butterflies/
https://youtu.be/W6FaxQnK8uo
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 Модні браслети 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 ножиці, 
 канцелярський ніж, 
 товста нитки або атласна 

стрічка. 
 

Хід виконання 

1. Із пляшки потрібно вирізати кілечка. 

2. Обмотуємо кільця кольоровою ниткою. 

3. Фіксуємо за потреби міцним клеєм. 

   

Джерело:  http://krokotak.com/2015/02/bracelets-from-empty-plastic-

bottle/ 

Посилання на відео: https://youtu.be/zQDeFtyLXMU  

http://krokotak.com/2015/02/bracelets-from-empty-plastic-bottle/
http://krokotak.com/2015/02/bracelets-from-empty-plastic-bottle/
https://youtu.be/zQDeFtyLXMU
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Підставка із CD-диска 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 CD-диск, 
 клей ПВА, 
 жорсткий пензлик, 
 аркуш білого паперу, 
 біла акрилова фарба, 
 кольорові серветки, 
 файл, 
 пульверизатор із водою, 
 фен для волосся, 
 лак. 

Хід виконання 

1. «Закрийте» дірку всередині диска за допомогою кружечка, 
вирізаного із білого паперу. 

2. Покрийте акриловою фарбою диск двічі. Можна підсушити феном, 
щоб швидше висохло. 

3. Із серветки відділіть верхній кольоровий шар. Виріжте кружечок 
необхідного діаметру. 

4. Зовнішньою стороною серветку покладіть на файл. Збризніть 
водою із пульверизатора, але не надто сильно, щоб серветка не 
розмокла. 

5. Серветку із файлом обережно прикладіть до диска та, не 
забираючи файлу, розпряміть серветку по всьому діаметру. 

6. Обережно заберіть файл. 
7. Покрийте серветку клеєм ПВА (якщо клей дуже густий, можна 

розвести його водою). Робіть це в напряму від центру до країв, 
розправляючи всі зморшки. Дайте висохнути або підсушіть феном. 

8. Покрийте зверху лаком, якщо потрібно декілька разів. 
9. Виріб також можна прикрасити за допомогою фоамірану чи 

стрічки. 
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Іграшка «Чоловічок» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикові кришечки, 
 шило, 
 резинка, 
 пластикові 

бісерини/трубочки, 
 пластикова «коробочка» 

від «Кіндер-сюрприза». 
 
 

Хід виконання 

 

1. В пластикових кришечках 
потрібно зробити отвори за 
допомогою шила. 

2. Просиліть різнокольорові 
кришки через резинку. 

3. Для того щоб зробити шию, 
використайте пластикові 
бісерини або шматок пластикової 
трубочки. 

Альтернатива: іграшка «Змія» 

 
Джерело: http://krokotak.com/2013/04/plastic-bottle-cap-doll/ 

http://krokotak.com/2013/04/plastic-bottle-cap-doll/
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Веселий боулінг 
 

 

   Матеріали  та інструменти 

 пластикові пляшки різного 
розміру, 

 малярний скотч (не 
обов’язково), 

 акрилові фарби (або гуашеві), 
 шаблони очей міньйонів, 
 пензлики, 
 клей ПВА. 
 

 

Хід виконання 

1. Розмалюйте 6 пластикових пляшок, як показано на малюнку. Дайте 
висохнути.  Якщо ви використовуєте гуашеві фарби, то перед 
фарбуванням обмотайте пляшку малярним скотчем. 

2. Приклейте очі та домалюйте личко. 
3. Для гри наберіть в пляшки води та складіть 6 пляшок 

трикутником. На відстані жбурляйте в пляшки м’ячем, як у 
боулінгу.  

Якщо під рукою не виявилося м’яча, його швидко можна зробити із 
макулатури або газет: зімніть газету в руках та сформуйте шар 
потрібного об’єму, зафіксуйте скотчем. 

      
 
Джерело ідеї: http://krokotak.com/2014/05/diy-bowling/ 

http://krokotak.com/2014/05/diy-bowling/
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«Цукерочка» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 ножиці, 
 обгортковий папір, 
 джгутова нитка чи стрічка, 
 кольоровий скотч тощо. 

 

Хід виконання 

Така цукерочка може бути як упаковка для подарунка, так і 
прикраса на новорічну ялинку. 

1. Вирізаємо середню частину пляшки. Якщо хочемо, маленькі 
цукерки обрізаємо на менші частини, але так, щоб можна було їх 
скрутити в трубочку. 

2. Скручуємо пластик в трубочку та фіксуємо скотчем. 
3. Обгортаємо папером, краї закручуємо як у цукерки. 
4. Прикрашаємо за смаком. 

 

          Джерело:  https://www.pinterest.com/pin/326088829279364961/  

 

https://www.pinterest.com/pin/326088829279364961/
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Пінгвін 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 2 пластикові пляшки ємністю 
0,5 л, 

 акрилові фарби, 
 пензлик, 
 нитки для помпона, 
 ножиці, 
 міцний клей. 

 

Хід виконання 

1. Обрізаємо дві пляшки та скріплюємо їх за допомогою клею. 

 

2. Зафарбовуємо всю поверхню білою фарбою та малюємо животик. 
Всього пінгвіна розфарбовуємо будь-яким кольором. Залишаємо 
місце для шапки. 

 

3. Розфарбовуємо пінгвіна. 

 
Джерело: http://krokotak.com/2015/12/diy-plastic-bottle-penguin/ 

  

http://krokotak.com/2015/12/diy-plastic-bottle-penguin/
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Горщик під вазон 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 ножиці, 
 акрилові фарби, 
 олівець, 
 маркер, 
 шило, 
 кухонна губка. 

 

Хід виконання 

1. Намалюйте на пляшці контури майбутнього горщика та виріжте їх. 
2. Покрийте горщик акриловою фарбою. Використовуйте для цього 

частину кухонної губки – так фарба буде наноситись більш 
рівномірно. 

3. На дні горщика зробіть отвори за допомогою шила для відтоку 
зайвої вологи. 

4. Розфарбуйте горщик за смаком. Висадіть улюблені рослини. 

   

Джерело: https://www.pinterest.com/pin/677721443906193819/  
 

 

https://www.pinterest.com/pin/677721443906193819/
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Іграшка для рухливої гри 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 маркер, 
 акрилові фарби/стійкі 

фломастери, 
 джгутова нитка, 
 пластикова «коробочка» від 

«Кіндер-сюрприза», 
 шило. 

 

Хід виконання 

 
Приклади 
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Приклади 

 
Джерело: http://krokotak.com/2014/06/empty-plastic-bottles-game/ 

http://krokotak.com/2014/06/empty-plastic-bottles-game/
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«Санта Клаус» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 акрилові фарби,  
 пензлик, 
 нитки для в’язання,  
 шаблон для виготовлення 

помпонів. 
 ножиці. 

 
 

Хід виконання 

1. Із в’язальних ниток робимо помпон. 
2. Отвір в кришечці робимо за допомогою шила. 
3. Розфарбовуємо  згідно  картинки. 

 
Джерело: http://krokotak.com/2013/01/plastic-bottle-santa/ 

 

http://krokotak.com/2013/01/plastic-bottle-santa/
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Танцюючий чоловічок 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 коктейльні трубочки, 
 дріт, який тримає форму, 
 пластилін/глина, 
 ножиці. 

 

Хід виконання 
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Джерело: http://krokotak.com/2017/06/dance-craft-ideas/ 
 

http://krokotak.com/2017/06/dance-craft-ideas/
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Новорічна іграшка із коктейльних 

соломинок 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 коктейльні трубочки, 
 тонкий дріт, 
 ножиці, 
 бісеринки різного кольору 

та форми. 
 

Хід виконання 

1. Нарізаємо трубочки на рівні частини. 
2. В залежності від кількості граней іграшки беремо, наприклад 4 

дротики, і з’єднуємо їх з одного боку. 
3. Населяємо 4 частини трубочки, а потім по 4 бусини (бусини 

повинні бути більшими за діаметр отвору трубочки). 
4. Населяємо інші 4 частини і оформляємо верхню частину іграшки. 

 

 
Джерела: 1. http://www.tavika.ru/2014/12/himmeli.html 
2. https://www.uaua.info/ot-6-do-9/razvitie-ot-6-do-9/news-49178-
novogodnie-podelki-iz-koktejlnyih-trubochek-13-idey-dlya-detskogo-
tvorchestva/ 

 

http://www.tavika.ru/2014/12/himmeli.html
https://www.uaua.info/ot-6-do-9/razvitie-ot-6-do-9/news-49178-novogodnie-podelki-iz-koktejlnyih-trubochek-13-idey-dlya-detskogo-tvorchestva/
https://www.uaua.info/ot-6-do-9/razvitie-ot-6-do-9/news-49178-novogodnie-podelki-iz-koktejlnyih-trubochek-13-idey-dlya-detskogo-tvorchestva/
https://www.uaua.info/ot-6-do-9/razvitie-ot-6-do-9/news-49178-novogodnie-podelki-iz-koktejlnyih-trubochek-13-idey-dlya-detskogo-tvorchestva/
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Кошик 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 ножиці, 
 кольорові серветки або 

тонкий гофропапір, 
 клей силіконовий чи 

клей ПВА. 
 

Хід виконання 
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Джерело: http://krokotak.com/2017/04/a-plastic-bottle-basket/ 

 

http://krokotak.com/2017/04/a-plastic-bottle-basket/
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«Черепашка» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 целюлозна губка/картон, 
 міцна нитка,  
 голка,  
 ґудзик,  
 пластикова пляшка, 
 ручка, 
 ножиці. 

 

Хід виконання 

 
 

 
 

Джерело: http://krokotak.com/2015/04/turtles-all-kinds-sea-musical-coin-
bank/ 

http://krokotak.com/2015/04/turtles-all-kinds-sea-musical-coin-bank/
http://krokotak.com/2015/04/turtles-all-kinds-sea-musical-coin-bank/
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Підсніжник 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 коктейльна трубочка зеленого 

кольору, 
 бамбукові палички, 
 джгутова нитка, 
 ножиці, 
 маркер, 
 серветка зеленого кольору. 

 

Хід виконання 

 
 

 
Джерело: http://krokotak.com/2013/03/plastic-bottle-snowdrops/ 

 

http://krokotak.com/2013/03/plastic-bottle-snowdrops/
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Контейнер для використаних 

батарейок 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 пластиковий контейнер з 
кришкою, 

 кольоровий папір/фоаміран, 
 ножиці, 
 олівець/фломастер, 
 канцелярський ніж, 
 міцний клей/двосторонній 

скотч. 
 

Хід виконання 

1. Вирізаємо на кришці контейнера отвір. 
2. Із кольорового паперу/фоамірану вирізаємо дракончика або 

іншого персонажа (за бажанням). 
3. Приклеюємо все за допомогою клею чи скотчу.  

 
Джерело: http://www.tavika.ru/2018/04/eco-div.html 

http://www.tavika.ru/2018/04/eco-div.html
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Вітрячок. Варіант № 1 
 

 

Матеріали та інструменти 

 шаблон (в додатку) 
 картон або пластикова папка 
 канцелярський ніж, 
 пластикові кришечки 

(жовта/оранжева, зелена) 
 ножиці, 
 шило, 
 міцний клей, 
 флористичний дріт, 
 бісеринки, 
 коктейлі трубочки, 
 бамбукова паличка. 

 

Хід виконання 

1. Із картону виріжте основу для вітрячка та зробіть лопасті всередині 
пелюстків, як показано на малюнку. 

2. У центрі кришечок шилом потрібно зробити отвір. 
3. Приклейте кришечки до центру деталі, жовту – з лицевої сторони, 

зелену – з протилежного боку. Так, щоб центри їх співпадали. 
4. Через середину просуньте дріт із бісеринки 

на кінці, щоб вона закріпилась назовні. Після того 
як просилите даним дротом зелену кришечку, 
потрібно нанизати ще декілька бісеринок, а потім 
примотати дріт до палички. 

5. Отриману конструкцію вставте в трубочку. 
6.  

 
 
 

Джерело: https://www.7ya.ru/article/Vertushka-svoimi-rukami-podelka-iz-bumagi-kotoroj-
ne-strashen-dozhd/ 

 

https://www.7ya.ru/article/Vertushka-svoimi-rukami-podelka-iz-bumagi-kotoroj-ne-strashen-dozhd/
https://www.7ya.ru/article/Vertushka-svoimi-rukami-podelka-iz-bumagi-kotoroj-ne-strashen-dozhd/
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Вітрячок. Варіант № 2 

 

Матеріали та інструменти 

 шаблон (в додатку), 
 картон (червоний, чорний), 
 скотч, 
 дирокол, 
 ножиці, 
 шило, 
 клей, 
 флористичний дріт, 
 бісеринки, 
 коктейлі трубочки, 
 бамбукова паличка. 

 

Хід виконання 

Щоб картон на кінцях лопатей не рвався, наклейте на них скотч, а 
вже потім робіть отвори (рис. 6). 

З протилежної сторони лапаті намалюйте по три лінії (рис. 7) 

   

   

  
 

Джерело:  https://www.7ya.ru/article/Kak-sdelat-vertushku-svoimi-rukami-
master-klass-s-foto/ 

https://www.7ya.ru/article/Kak-sdelat-vertushku-svoimi-rukami-master-klass-s-foto/
https://www.7ya.ru/article/Kak-sdelat-vertushku-svoimi-rukami-master-klass-s-foto/
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Новорічний дзвіночок 
 

 

Матеріали та інструменти 

 пластикова пляшка на 0,5 л, 
 джгутова нитка, 
 шишки, 
 шило, 
 силіконовий клей, 
 стрічки, дощик для оздоблення. 

 

 

Хід виконання 

1. Із пластикової пляшки вирізаємо верх. 
2. Поступово намазуючи клеєм, обгортаємо джгутовою ниткою 

разом із кришечкою.  Краще не брати іншу нитку, оскільки вона надто 
м’яка і важко клеїться. 

3. Щоб прикріпити висячі шишки, потрібно в кришечці шилом 
зробити отвір, через який можна їх просилити. 

4. Прикрашаємо готовий виріб за смаком.  

Джерело:  https://youtu.be/-pkoXAONyng  

 

https://youtu.be/-pkoXAONyng
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Маракаси 
 

 

Матеріали та інструменти 

 2 пластикові ложки, 
 контейнер від «Кіндер-

сюрпризу» 
 бісер чи крупа (рис, гречка 

тощо), 
 клей-пістолет, 
 картон, 
 ножиці, 
 лінійка, 
 олівець, 
 пластикова кришечка, 
 малярний скотч, 
 кольорові стрічки, 
 фломастери. 
 

Хід виконання 

1.  В контейнер від «Кіндер-сюрпризу» вкладаємо бісер чи крупу. 

   

2. Контейнер приклеюємо між ложками та обмотуємо все малярним 
скотчем. 

   
3. Для капелюшка беремо картон, вирізаємо з нього круг діаметром 
5-6 см. Круг обмотуємо стрічкою. Пластикову кришечку теж 
оздоблюємо стрічкою та приклеюємо до картонної основи. 
4. Капелюшок приклеюємо до основи та оздоблюємо виріб за смаком. 
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Холдери «Монстри» 
 

 

Матеріали  та 
інструменти 

 пластикова пляшка 
з-під шампуню, 

 фоаміран, картон 
 ножиці, 
 канцелярський ніж, 
 фломастер, 
 клей-пістолет або 

інший міцний клей, 
 клей ПВА, 
 олівець, 
 ацетон або спирт, 
 вата чи ватний диск. 

Хід виконання 

1.  На пляшці малюємо контур майбутнього виробу та відрізаємо за 
допомогою канцелярського ножа та ножиць. 
2. Верхню частину пляшки використовуємо для того, щоб вирізати 
руки. 
3. Із картону та фоамірану вирізаємо деталі та приклеюємо за 
допомогою міцного клюю до основи. 
4. Якщо ви використали для малювання деталей фломастер, його 
можна витерти за допомогою ацетону чи спирту. 

                 
    
 Посилання на відео:  https://youtu.be/ghB8eLlxzh0  

 

https://youtu.be/ghB8eLlxzh0
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Копілка із пластикової пляшки «Свинка» 

 

Матеріали  та інструменти 
 пластикова пляшка 

(краще від Coca-Cola), 
 фоаміран, 
 ножиці, 
 картон чорного кольору, 
 олівець,  
 ножиці, 
 канцелярський ніж, 
 лінійка, 
 клей-пістолет. 

 

Хід виконання 

1.  Відрізаємо центральну частину пляшки та відкладаємо її убік. 
2. «Верхню» та «нижню» частину пляшки склеюємо між собою. 
3. Відміряємо частину фоамірану, щоб обмотати нашу майбутню 
копілку. Із того ж фоамірану вирізаємо хвостик та вушка та обмотуємо 
«носик». 
4. Вгорі робимо отвір за допомогою канцелярського ножа. 
5. З частини пляшки, яка залишилася вирізаємо стрічки, з яких 
формуємо ноги.  
6. Склеюємо всі деталі між собою. 

   

Посилання на відео:  https://youtu.be/1ZbDNBTCnO8  

 

https://youtu.be/1ZbDNBTCnO8
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Новорічний чобіток 
 

 

Матеріали та інструменти 

 пластикова пляшка, 
 малярний скотч, 
 ножиці, 
 канцелярський ніж, 
 клей-пістолет, 
 клей ПВА, 
 пензлик для клею, 
 картон, 
 джутова нитка, 
 прикраси за смаком. 

 

Хід виконання 

1.  Відрізаємо верх та низ пляшки таким чином, щоб нижня частина 

була коротшою за основну (середню частину пляшки). 

2. Склеюємо їх між собою. Кладемо на картон та обводимо по контуру.  

Так ми отримаємо «підошву» чобітка. Приклеюємо її  до основи. 

3. Обмотуємо основу малярним скотчем. 

4. Весь чобіток обмотуємо джгутовою ниткою. 

5. Прикрашаємо за смаком. 

  

Посилання на відео:  https://youtu.be/yirNacZx5BY  

https://youtu.be/yirNacZx5BY
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Тримач для телефону 
  

 

Матеріали та інструменти 
 картонна втулка, 
 фарби/маркер, 
 ножиці. 
 

Хід виконання 

 
 

Джерело:http://krokotak.com/2016/07/how-to-make-phone-holder-from-
toilet-paper-rolls/ 

 

http://krokotak.com/2016/07/how-to-make-phone-holder-from-toilet-paper-rolls/
http://krokotak.com/2016/07/how-to-make-phone-holder-from-toilet-paper-rolls/
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Іграшка із картонної втулки «Комаха» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонна втулка, 
 фарби, 
 ножиці, 
 степлер, 
 синельний дріт, 
 листок газети чи журналу, 
 шило, 
 папір для панкейків. 

 

Хід виконання 

 
 

 
Джерело:https://iheartcraftythings.com/recycled-bee-craft.html 

 

https://iheartcraftythings.com/recycled-bee-craft.html
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Іграшка із картонної втулки «Лисичка» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонна втулка, 
 фарби,  
 пензлик, 
 ножиці. 

 

Хід виконання 

    1. На картонній втулці намалюйте лінії, як показано на 
схемі. Виріжте по контуру. 
2.  Намалюйте мордочку і ніжки лисички. 

    3.  Згори «приплюсніть» картонний циліндр – зробіть 
вушка. 

7.  
 
 
 

 

Інші ідеї 

   

Джерело: https://ourkidthings.com/cardboard-roll-fox-craft/ 

 

https://ourkidthings.com/cardboard-roll-fox-craft/
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Сердечко із картонної втулки 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонна втулка, 
 товсті нитки, 
 ножиці, 
 клей. 
 

Хід виконання 

 
Джерело:http://krokotak.com/2016/02/empty-paper-roll-martenitsas/ 

 

http://krokotak.com/2016/02/empty-paper-roll-martenitsas/
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Котики із картонної втулки 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонна втулка, 
 ножиці, 
 маркер,  
 олівець, 
 кольорові олівці/фарби. 
 

Хід виконання 

 
 

Джерело:http://krokotak.com/2015/06/an-empty-paper-roll-coloring-cat/ 

 

http://krokotak.com/2015/06/an-empty-paper-roll-coloring-cat/
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Кружечка для ляльки із картонної втулки 
 

 

    Матеріали та інструменти 

 картонна втулка, 
 ножиці, 
 клей, 
 фарби, олівці, 
 картон. 
 

Хід виконання 

 
 

 
Джерело: http://krokotak.com/2014/11/krokotaks-morning-coffee-with-cups-of-
empty-toilet-paper-rolls/ 

 

http://krokotak.com/2014/11/krokotaks-morning-coffee-with-cups-of-empty-toilet-paper-rolls/
http://krokotak.com/2014/11/krokotaks-morning-coffee-with-cups-of-empty-toilet-paper-rolls/
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Окуляри із картонної втулки 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонна втулка, 
 ножиці, 
 клей, 
 фломастери, 
 стрази, наклейки. 
 

Хід виконання 
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Джерело:http://krokotak.com/2014/05/sunglasses-from-empty-toilet-paper-
rolls/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krokotak.com/2014/05/sunglasses-from-empty-toilet-paper-rolls/
http://krokotak.com/2014/05/sunglasses-from-empty-toilet-paper-rolls/
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Яблуко в техніці «пап’є-маше» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 яблуко, 
 газета, або маса для папє-маше, 
 клей ПВА, 
 вода, 
 канцелярський ніж, 
 білий папір, 
 фарби. 

Хід виконання 

1. Газету рвемо на невеликі шматочки. (Що пришвидшити процес, можна 
використати готову масу для папє-маше).  

2. Змочуємо шматочки газети у воді та обклеюємо ними яблуко – це 1 шар. 
3. Далі розбавляємо клей із водою, та, змочивши в цьому розчині клаптики 

газети, обклеюємо яблуко ще в 4-5 шарів. Залишаємо висихати до наступного 
заняття. 

4. На наступному занятті обережно за допомогою канцелярського ножа 
розрізаємо яблуко навпіл та вибираємо справжнє яблуко. 

5. Складаємо половики паперового яблука та обклеюємо клаптиками газети 
спочатку лінію розрізу, а потім і все яблуко (використовуємо розчин клею та 
води). 

6. Рвемо на невеликі клаптики білий папір та обклеюємо паперове яблуко ще в 
2-3 шари. Залишаємо висихати до наступного заняття. 

7. Розфарбовуємо готовий виріб. 
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Санта Клаус із картонної втулки 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонна втулка, 
 товста нитка, 
 ножиці, 
 клей, 
 червоний і білий папір. 
 декоративний помпон чи 

шматочок вати. 
 

Хід виконання 
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Джерело:http://krokotak.com/2012/12/toilet-paper-roll-santa/ 

http://krokotak.com/2012/12/toilet-paper-roll-santa/
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Аплікація із газети «Єдиноріг» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 газета, 
 клей ПВА, 
 картон для основи, 
 олівець, 
 шаблон єдинорога, 
 ножиці, 
 фарби, 
 залишки ниток, стрічок, 
 блискітки. 

Хід виконання 

     
 

    
 

Джерело:  https://kidscraft.ru/post/applikaciya-edinorog-iz-gazety  

 

https://kidscraft.ru/post/applikaciya-edinorog-iz-gazety
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Іграшка «Восьминіг»  
 

 

Матеріали та інструменти 

 паперове (пластикове) горнятко, 
 кольоровий картон/папір 

одного кольору, 
 клей ПВА, 
 силіконовий клей, 
 шаблон очок та ротиків, 
 ножиці, 
 олівець. 

 

Хід виконання 

     

 
   Джерело: http://krokotak.com/ 

 

http://krokotak.com/
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Декоративна скринька 
 

 

     Матеріали та інструменти 

 картонна коробка, 
 канцелярський ніж, 
 олівець, 
 ножиці, 
 фарби,  
 пензлик, 
 біла акрилова фарба, 
 кухонна губка, 
 серветка з малюнком,  
 жорсткий пензлик. 

 

Хід виконання 

 

 

Джерело: https://www.pinterest.es/pin/394909461071504327/?nic_v  

https://www.pinterest.es/pin/394909461071504327/?nic_v
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Квіти із яєчного лотка 
 

 

Матеріали та інструменти 

 паперовий яєчний лоток, 
 бамбукова паличка або 

флористичний дріт, 
 фарби, 
 пензлик, 
 ножиці, 
 шило, 
 нитки або готова серединка. 

 

 
Хід виконання 

 

 
Посилання на відео: https://youtu.be/u5SpGU-UEDk  

https://youtu.be/u5SpGU-UEDk


 
86 

 
 

Рамка для фото  

 

Матеріали та інструменти 

 глянцевий журнал, 
 довга бамбукова шпажка, 
 ножиці, 
 силіконовий клей, 
 картон, 
 декоративні елементи. 

 

Хід виконання 

1. Листок із журналу ділимо навпіл (по вертикалі). 

2. Із таких половинок за допомогою бамбукової палички плетемо 

трубочки.  

 
3.  Із картону вирізаємо рамку. 

4. Рамку обклеюємо трубочками. 

Джерело: https://masterclassy.ru/podelki/gazetnoe-pletenie/6086-foto-ramka-dlya-
mamy-iz-gazetnyh-trubochek-master-klass-s-poshagovymi-foto.html  

 

https://masterclassy.ru/podelki/gazetnoe-pletenie/6086-foto-ramka-dlya-mamy-iz-gazetnyh-trubochek-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/gazetnoe-pletenie/6086-foto-ramka-dlya-mamy-iz-gazetnyh-trubochek-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
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Новорічна зірка  
 

 

   Матеріали та інструменти 

 глянцевий журнал, 
 дріт для бісеру, 
 ножиці, 
 клей ПВА, 
 клейовий пістолет, 
 контур зірочки. 

Хід виконання 

1. Журнальні сторінки (кількість визначається за розміром готового 

виробу) розрізаємо навпіл по вертикалі. Половинку сторінки складаємо 

таким чином, щоб у нас вийшла смужка шириною 7 мм. 

2. І з готових смужок скручуємо 5 малих та одне велике коло. 

Викладаємо їх на шаблон зірки та склеюємо між собою. 

3. Із 2-3 смужок формуємо контур зірки та скріплюємо із 

кружечками. Для міцності конструкції в контурну смужку можна 

просилити дріт. 

 

Джерело:  https://postila.ru/post/13018183  

https://postila.ru/post/13018183
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Підставка під писанку 
 

 

Матеріали та інструменти 

 паперовий лоток від яєць,  
 акрилові фарби, 
 пензлик, 
 ножиці, 
 силіконовий клей, 
 фломастер. 

Хід виконання 

1. Із лотка вирізаємо основу, деталі (гребінець та дзьобик). 

Розфарбовуємо. 

2. Коли виріб висох, з’єднуємо деталі клеєм.  

3. Малюємо очки. 

 
4. Можна задекорувати готовий виріб лапками, крильцями, 

хвостиком. 
Джерело:   http://krokotak.com/2013/02/egg-carton-hens/  

http://krokotak.com/2013/02/egg-carton-hens/
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Еко-ялинка із журналу. Варіант № 1 
 

 

Матеріали та інструменти 

 ножиці, 
 картон,  
 бамбукові палички —

”шпажки”, 
 пінопласт, 
 силіконовий клей, 
 папір для обгортання 

подарунків, 
 старий глянцевий журнал, 
 кольорова стрічка, намистини 

тощо для прикрашання. 

Хід виконання 

1. Із картону вирізаємо шаблони, 6 квадратиків наступних розмірів: 
13х13 см, 11х11см, 9х9 см, 7х7 см, 5х5 см та 3х3 см. 

2. Із пінопласту вирізаємо куб висотою приблизно 5 см та 
обгортаємо його папером для подарунків. Прикріплюємо 
всередині пінопласту шпажку гострим кінцем доверху. 

3. Із журнальних листків вирізаємо квадратики по 5 кожного 
розміру. 

4. Починаючи із найбільших квадратиків, 
складаємо їх наступним чином та 
насилюємо на шпажку один за одним: 

5. Прикрашаємо готовий виріб за смаком. 
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Еко-ялинка із журналу. Варіант № 2 
 

 

Матеріали та інструменти 

 глянцевий журнал з 
невеликою кількістю листків, 

 ножиці, 
 клей, 
 прикраси за смаком. 

Хід виконання 

1. В особливий спосіб потрібно загнути кожну сторінку журналу: 
спочатку підгинаємо  верхній правий кут до внутрішньої сторони 
сторінки, а потім правий нижній кутик як на відео:  
https://youtu.be/mUK14X-m0t0  
2. Кожну сторінку приклеюємо до внутрішньої основи. 
3. Прикрашаємо за смаком. 

Посилання на відео:  https://youtu.be/mUK14X-m0t0  

https://youtu.be/mUK14X-m0t0
https://youtu.be/mUK14X-m0t0
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Брелок «Сова»  
  

 

Матеріали та інструменти 

 глянцевий журнал, 
 джгутова нитка, 
 ножиці, 
 силіконовий клей, 
 акрилові фарби (за бажанням). 

 

Хід виконання 

1. Робимо трубочки із журналу. 
2. Скручуємо деталі.  
3. Склеюємо всі деталі.  

Варіанти виконання 
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Шкатулка 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картон з-під пакування, 
 атласна стрічка, мереживо, 
 ножиці, 
 силіконовий клей, 
 кружево, фоаміран, квіти із 

фоамірану для прикрашання. 
 

Хід виконання 

1. Із картону вирізуємо деталі: 2 круга діаметром 10 см, 1 круг 

діаметром 9,5 см, та смужку довжиною 33 см і висотою 6 см. 

2. Всі деталі обмотуємо стрічкою. 

3. Ширший круг і менший склеюємо – це кришка шкатулки. 

4. Обмотану стрічку склеюємо із кругом – основа шкатулки. 

5. Прикрашаємо, декоруємо мереживом готовий виріб за смаком. 
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Весняний кошик 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картон з-під коробки, 
 серветка біла або зелена, 
 клей ПВА, 
 силіконовий клей, 
 кольоровий папір, 
 ножиці, 
 пензлик, 
 фарби. 

 
 

Хід виконання 

1. Вирізаємо із коробки: овальне дно шириною 12 см і висотою – 

20 см, 2 смужки 12х8 см, ручку шириною 3 см і довжиною в 12 см.  

2. Склеюємо деталі. 

3. Обклеюємо зовні та ручку повністю серветкою із клеєм ПВА. 

Залишаємо висихати. 

4. Ґрунтуємо ручку зеленою акриловою фарбою. 

5. Із кольорового паперу вирізаємо траву, квіти, деталі для паркану. 

6. Обклеюємо кошик травою, спочатку світлішого кольору, а 

наприкінці темнішого.  

7. Обклеюємо парканчиком та квітами, за бажанням можна 

оздобити стрічкою. 

 

Джерело:   https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-na-
pashu/pashalna-korzynka  

Відео із майстер-класом:  1. https://youtu.be/f10U8sQvbq8 
2. https://youtu.be/WuTIms969Y8  

https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-na-pashu/pashalna-korzynka
https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-na-pashu/pashalna-korzynka
https://youtu.be/f10U8sQvbq8
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Посібник_Еко_Арт/2.%20https:/youtu.be/WuTIms969Y8
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Великодня листівка 
 

 

  Матеріали та інструменти 

 картон формату А4, 
 ножиці, 
 клей ПВА, 
 папір білий, 
 залишки кольорового паперу. 

Хід виконання 

1. Складаємо картон навпіл – основа для листівки. 

2. На передній частині листівки вирізаємо отвір у вигляді яйця. 

3. Вирізаємо із білого паперу аркуш такий, щоб повністю закривав 

“віконечко” листівки. 

4. Із кольорового паперу різного забарвлення нарізаємо смужки. 

Довжина смужок повинна відповідати ширині білого аркуша.  

5. Кольорові смужки приклеюємо до білого аркуша. 

6. Обмащуємо клеєм краї “віконечка”  із внутрішньої сторони 

листівки. Приклеюємо аркуш із смужками.  

7. Прикрашаємо за смаком. 
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Листівка до Дня закоханих в         

техніці «айріс-фолдінг» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 чорний картон, 
 ножиці, 
 клей ПВА, 
 смужки  кольорового паперу, 
 гофрокартон, фантик від 

цукерки. 
 

Хід виконання 

1. Складаємо картон навпіл – основа для листівки. 
2. На передній частині листівки вирізаємо отвір у вигляді сердечка за 

шаблоном. 

     

3. За допомогою шаблону айріс-фолдінг будемо приклеювати 
смужки. 

4. Із кольорового паперу різного забарвлення нарізаємо смужки 
товщиною 2 см. Довжина смужок буде варіюватися згідно шаблону. 
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5. Кольорові смужки приклеюємо на звороті за послідовністю 1, 2, 3. 

 

6. Закриваємо всі проміжки згідно шаблону.  

 

7. Прикрашаємо за смаком. 
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Декоративна квітка із серветки 
 

 

Матеріали та інструменти 

 серветки столові (одношарові),  
 лінійка,  
 олівець,  
 ножиці,  
 нитка або тонкий дротик,  
 кольоровий папір або фоаміран, 

або ж гофропапір,  
 дерев'яна шпажка, 
 клей-пістолет. 

Хід виконання 

1.  Беремо 5 серветок. Кожну серветку розрізаємо навпіл, таким 
чином у нас вийде стопка із 10 половинок. 

2.  Далі беремо кольоровий папір чи фоаміран, чи гофропапір і 
робимо серединку для нашої квітки. Відрізаємо стрічку шириною 
приблизно 1,5-2 см, потім розрізаємо її навпіл і так отримуємо 2 
коротші стрічки.  

3. Складаємо стрічку  навпіл і вільний край нарізаємо “лапшою” не до 
кінця. Це серединка для квіточки.  

4. Стопку  половинок серветки складаємо 
“гармошкою”. І в середину “гармошки”  вкладаємо 
нашу серединку. 

5. Краї гармошки можна обрізати напівкругом, 
тоді квітка буде більше схожа на гвоздику.  

6. “Гармошку” із вкладеною серединкою 
обмотуємо ниткою чи дротиком по серединці.  І 
обертаємо серединкою до верху. 

7. Кожен шар серветки “відшаровуємо” від 
країв до середини. 

8. Для того щоб квітка мала “ніжку”, можна вставити в неї дерев'яну 
шпажку і закріпити клеєм. 
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Рамка-визначник дерев 
 

 

Матеріали та 
інструменти 

 картон з-під 
пакувальної коробки, 

 фломастери (чорний, 
зелених відтінків), 

 ножиці,  
 канцелярський ніж, 
 лінійка,  
 олівець, 
 шаблони листків, 
 клей. 

Хід виконання 

1.  На картоні намалюй прямокутник розміром 20х15 см. А в ньому 
10 клітинок, за схемою, показаною на відео.  

2.  Виріж серединку у прямокутника, щоб отримати рамку. 
3.  На аркуші чистого паперу намалюй 10 клітинок розміром 5х5 см. 
4.  У цих клітинках обмалюйте шаблони листків. Для того щоб 

«перебити» малюнок із шаблону, можна використати вікно або 
монітор комп’ютера. 

5.  Виріжте квадратики із листочками та приклейте до рамки. 
6.  Вийдіть на вулицю та спробуйте по визначати види дерев за 

допомогою цієї рамки. 
7. Як варіант, для менших рослин листочки можна приклеювати із 

гербарію. 

 
Посилання на відео: https://youtu.be/d3qJbTAilnA  

https://youtu.be/d3qJbTAilnA
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Кошик із паперового горнятка 
 

 

 

Матеріали та інструменти 

 паперове горнятко (бажано 
використане і промите), 

 клей ПВА, або силіконовий 
клей, 

 маркер, 
 джгутова нитка, 
 ножиці, 
 елементи оздоблення 

(мереживо, фетр тощо). 
 

Хід виконання 

1. Маркером помічаємо 4 цятки (по кругу) на висоті 3-3,5 см від 
нижньої основи горнятка та відрізаємо «верх». 

2. Ручку для кошика робимо із верхньої частини горнятка, 
відрізавши смужку шириною 1 см. 

3. Обмотуємо джгутовою ниткою основу та ручку кошика, 
приклеюючи клеєм до основи. 

4. Готовий виріб оздоблюємо за смаком та фантазією. 
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Пори року в сірниковій коробці 
 

 

Матеріали та інструменти 

 коробочки з-під сірників 
 картон, 
 ножиці, 
 маркер чи фломастер, 
 клей ПВА, 
 залишки кольорового 

паперу, 
 пластилін,  
 сухі листочки, 
 вата. 

 

Хід виконання 

1. Залежно від пори року підбираємо потрібні матеріали. 
2. Обклеюємо зовнішню та внутрішню коробочку кольоровим 

папером згідно «кольорів осені» теплої кольорової гами. 
3. Даємо висохнути, всередину підбираємо по розміру сухий листочок 

чи декілька листочків, імітуючи осінні дерева. 
4. За допомогою фломастера чи маркера створюємо напис на 

зовнішній коробочці та відлітаючих птахів на внутрішній. 
5. Із пластиліну склеюємо лавочку, прикріпимо її силіконовим клеєм. 
6. Аналогічно від попередньої роботи можна зробити й інші пори 

року, лише використовуємо «характерні» відтінки паперу та 
картону, а також інші прикраси. 

 
Посилання на відео:  https://youtu.be/LiMY_EDoeZQ  

https://youtu.be/LiMY_EDoeZQ
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Органайзер із картонних втулок 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонні втулки – 3 шт., 
 клей ПВА, 
 нитка для в’язання, 
 ножиці, 
 клейовий пістолет, 
 картон. 

Хід виконання 

1. Усі втулки робимо різного кольору. За допомогою нитки для 
в’язання обмотуємо їх, попередньо змащуючи втулку клеєм ПВА. 
2. Склеюємо втулки між собою. 
3. Кладемо склеєні втулки на картон, обводимо по контуру, 
вирізаємо та приклеюємо. 
4. Прикрашаємо за смаком. 
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Різдвяна зірка 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картонна коробка із 
гофропаперу, 

 фломастер, 
 лінійка, 
 канцелярський ніж або 

ножиці, 
 клей, 
 пульверизатор з водою, 
 біла фарба, 
 пензлик, 
 прикраси за смаком. 

Хід виконання 

1.  На картоні малюємо 3 шаблони різного розміру: 20:18, 16:14, 
10:10. Поетапне створення такого шаблону зображено на відео. 
2. Вирізані елементи з одного боку злегка змочуємо водою із 
пульверизатора для того, щоб зняти один шар паперу. 
3. Кожен елемент декоруємо білою фарбою, залишаючи ту частину, 
до якої будемо склеювати  деталі між собою. 
4. Склеюємо деталі між собою. 
5. Декоруємо за смаком. 

– окремі елементи для зірки 

       Посилання на відео: https://youtu.be/6vgVPUqA0tQ 

    

https://youtu.be/6vgVPUqA0tQ
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Новорічний олень 
 

 

Матеріали та інструменти 

 картон з-під коробки, 
 біла акрилова фарба, 
 серветки, 
 клей ПВА, 
 пензлик для декупажу, 
 ножиці,  
 канцелярський ніж, 
 коричнева та срібна акрилова 

фарба. 

Хід виконання 

1.  За шаблоном вирізаємо елементи виробу із міцного картону. 

2.  Ґрунтуємо елементи білою акриловою фарбою. 

3.  Після того як елементи висохнуть, в техніці «декупаж» 

декоруємо їх серветками із різдвяно-новорічним принтом. 

4. Окремо розмальовуємо роги та копита коричневою фарбою. 

5. Кріпимо та за потреби фіксуємо клеєм всі елементи. 

6. Прикрашаємо за смаком. 

Джерело: https://dom-i-remont.info/posts/k-novomu-godu/novogodniy-olen-
svoimi-rukami-neskolko-prostyih-variantov-izgotovleniya/  

 
 
 
 
 
 
 

 

https://dom-i-remont.info/posts/k-novomu-godu/novogodniy-olen-svoimi-rukami-neskolko-prostyih-variantov-izgotovleniya/
https://dom-i-remont.info/posts/k-novomu-godu/novogodniy-olen-svoimi-rukami-neskolko-prostyih-variantov-izgotovleniya/
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Шаблон виробу
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Аплікація «Котик з місяцем» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 частина картонної коробки для 
основи; 

 лінійка, олівець, ножиці;  
 шматочок мила (обмилок); 
 клей (бажано “Дракон”); 
 джинсова тканина; 
 інші обрізки тканин; 
 товста нитка (пряжа); 
 картон; 
 циркуль. 

 
 

Хід виконання 

1. Беремо частину картонної коробки висотою приблизно 26 см, в ширину 13-
14 см. Знизу відмірюємо 5,5 см і проводимо лінію. За допомогою лінійки 
загинаємо нижню лінію, таким чином у нас буде підставка для майбутньої 
роботи.  

 
2. Робимо шаблон. Малюємо круг діаметром 6,5 см. Зверху над кругом 

малюємо прямокутник довжиною 4,5 см. Плавною лінією з’єднуємо 
прямокутник і круг, так ми отримуємо шаблон тіла кота.  
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3. Беремо 1 гривню в копійці або інший круглий предмет. Обмальовуємо 
двічі так, щоб кола перетнулись. З ’єднуємо кола лініями, щоб вийшов овал – це 
морда кота. Домальовуємо вушка на власний смак.  

 
4. По такому ж принципу робимо мордочку для котика. 
5. Вирізаємо всі деталі картини та приклеюємо клеєм «Дракон». Не забудьте 

про хвіст та вусики. 

Посилання на відео: https://youtu.be/eFdM6tiy9PI  

 

 

https://youtu.be/eFdM6tiy9PI
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Листівка з ґудзиками 
  

 

Матеріали та інструменти 

 картон для основи; 
 білий картон (може бути з-під 

коробки); 
 ґудзики; 
 ножиці; 
 нитки, в тому числі зелена 

товста (пряжа); 
 обрізки тканин; 
 олівець; 
 лінійка; 
 клей (ПВА, силіконовий тощо).  

 
 

Хід виконання 

1. Робимо квіточки. Для цього нам потрібно вирізати з картону кружечки, які 
будуть по діаметру більшими від наших ґудзиків. Можна взяти будь-який округлий 
предмет, наприклад, кружку. 

2. Для кожного картонного кружечка вирізаємо з тканини кружечки, діаметр їх 
повинен бути ще більшим ніж в картонної основи приблизно на 2-3 см. 

3. Беремо голку з ниткою (колір нитки – в тон тканини) і обшиваємо по колу. У 
нас виходить такий собі мішечок, в який ми вставляємо менші картонки і туго 
зав’язуємо та кріпимо ниткою. Зверху пришиваємо ґудзик.  

4. Формуємо композицію. За допомогою пряжі або грубої нитки зеленого 
кольору робимо стебла для квіточок. Відрізаємо потрібну довжину та приклеюємо. 
Зверху на стебельце приклеюємо квітки, прикрашаємо за смаком. 

     

Джерело: https://www.pinterest.com  

https://www.pinterest.com/
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Лялька-мотанка «Янгол» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 цупка тканина, 
 біла тканина, 
 тонка тканина для 

хустинки, 
 нитки в тон тканині, 
 ножиці, 
 лінійка,  
 обмилок. 
 вата, 
 2 шпильки. 

 

Хід виконання 

1. Із цупкої тканини відрізаємо смужку 17х8 см. 
2. З виворітної сторони з одного краю складаємо смужку та 

примотуємо ниткою. Та вивертаємо на лицеву сторону. 
3. З вати робимо кульку діаметром 3 см. Кульку вставляємо в 

утворену кишеньку та обмотуємо нитками. 

     
 

4. З протилежного до голови боку 2 рази підкочуємо край та 
закріплюємо з обох боків шпильками. Це ручки ляльки. Далі підводимо 
цю конструкцію до «шиї» лялечки та обмотуємо нитками: під ручками 
та навколо тулуба. 

     
 

5.  Із стрічки чи іншої тонкої тканини робимо хустинку.  Ширина 
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стрічки повинна бути не менше 4 см. 
6. Далі робимо крильця. Для цього потрібен квадрат цупкої тканини 

розміром 8х8 см. Складаємо його в трикутник та стягуємо вручну і 
обмотуємо ниткою. Примотуємо крила до лялечки. 

     
Посилання на відео:  https://youtu.be/Z_JWfp0UC04  

 

Листівка «Курчатка» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 картон для основи і шаблону; 
 лінійка, олівець, ножиці;  
 шматочок мила (обмилок); 
 клей (бажано “Дракон”); 
 джинсова тканина; 
 циркуль; 
 фломастер чорний; 
 кольоровий папір/фоаміран 

(зелений, жовтий/оранжевий, 
рожевий/червоний, 
коричневий). 
 

Хід виконання 

1. Для тіла курчаток використаємо шаблон круга, діаметром 6-6,5 см. 
Обріжемо круги на 1/3. Також потрібно намалювати ще шаблони 
для крилець, дзьоба, очей, гребінця та лапок. 

2. Тіло та крильця вирізаємо із тканини, все решта із фоамірану чи 
картону. 

3. Приклеюємо до основи та прикрашаємо за смаком. 

Посилання на відео: https://youtu.be/eFdM6tiy9PI 

https://youtu.be/Z_JWfp0UC04
https://youtu.be/eFdM6tiy9PI
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Лялька із клаптиків 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 кольорова тканина, 
 шматок білої тканини, 
 намистини, 
 ножиці, 
 картон, 
 нитка для в’язання, 
 голка, нитка, 
 намистини (кольорові, 2 

чорні), 
 фломастер, 
 обмилок, 
 вата/синтепон, 
 невеликі обрізки тканин. 

 

Хід виконання 

1. Із картону вирізаємо 2 круги діаметром 20-21 см та 14-15 см, 
відповідно. 

2. Із кольорової тканини відрізаємо коло більшого діаметру, а з 
білої, відповідно, меншого діаметру. 

3.  Ці два відрізка обшиваємо ниткою по тону по краях технікою 
«вперед голка». Білий мішечок, який утворюється при невеликому 
стягуванні нитки наповнюємо ватою чи синтепоном, стягуємо та 
закріплюємо ниткою. 

4.  Кольоровий відрізок наповнюємо відрізками тканин та теж 
стягуємо. 

5. Прикріплюємо «голову» до «тулуба», обшиваючи ниткою. 
6. З нитки, яка залишилась, робимо намисто, нанизавши на голку 

намистини. 
7. Починаючи від тильної сторони голову і до «чола» пришиваємо 

лялечці «волосся», як показано на відео. 

Посилання на відео:  https://youtu.be/8PWBkdcey5s  

 

https://youtu.be/8PWBkdcey5s
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Іграшка «Котик» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 цупка тканина, 
 олівець, лінійка, 
 картон, 
 кольорові обрізки тканин, 
 намистини, ґудзики, фетр 

тощо (для очок), 
 шнурки, 
 міцний клей, 
 ножиці, 
 нитки, голка, 
 чорний фломастер, 
 старі капронові колготи 

(наповнювач), 
 обмилок. 

Хід виконання 

1. На картоні за схемою, показаною на відео, намалюємо шаблон 
котика. 

2. Із тканини вирізаємо деталі тулуба та далі працюємо над 
оздобленням передньої частини тулуба: очки, носик, інші декоративні 
елементи. 

3. Пришиваємо ручки та ніжки із шнурків. 
4. З’єднуємо обидві частини тулуба, залишаючи невелику 

«кишеньку».  
5. Нарізаємо на невеликі клаптики капронові колготки та набиваємо 

ними іграшку. 
6. Зашиваємо картинку та насолоджуємося готовим виробом. 
7. Також можна зробити із цієї іграшки собі брелок тощо. 

Джерело:  http://swet-lanka.blogspot.com/2015/04/blog-post_17.html  

Посилання на відео:  https://youtu.be/8WTRc9fjZQM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://swet-lanka.blogspot.com/2015/04/blog-post_17.html
https://youtu.be/8WTRc9fjZQM


 
112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Брелок «Котик» 
 

 

   Матеріали та інструменти 

 цупка тканина, 
 олівець,  
 лінійка, 
 картон, 
 ножиці, 
 нитки, голка, 
 обмилок, 
 старі капронові колготи 

(наповнювач). 

 

Хід виконання 
1. По тому ж принципу малюємо шаблон та вирізаємо деталі тулуба. 
2. Мордочку для котика спочатку намічаємо обмилком, а потім 

обшиваємо. 
3. В якості наповнювача також використовуємо капрон, але можна і 

синтепон, якщо є, або вату. 
4. Деталі зшиваємо обметочним швом. 

       Джерело:   https://www.pinterest.co.uk/pin/818177457274453232/?nic_  

https://www.pinterest.co.uk/pin/818177457274453232/?nic_
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«Сердечко» 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 джинсова або інша цупка тканина, 
 мереживна стрічка, 
 нитка, 
 голка, 
 обмилок, 
 клейовий пістолет, 
 синтепон (капрон), 
 тонка атласна стрічка, 
 фоаміран та інші елементи для 

оздоблення. 
 

Хід виконання 

1. Обмальовуємо шаблон сердечка двічі. 
2. Обшиваємо на виворітну сторону по краям звичайним швом, 

залишаючи невелику кишеньку. 
3. Вивертаємо на лицеву сторону та набиваємо синтепоном та 

порізаним капроном. 
4. Прикрашаємо за смаком. 

 
Примітка  
Подушечку можна наповнити сухими ароматичними  травами чи 
спеціями і використовувати для ароматизації приміщень. 

Посилання на відео: https://youtu.be/vqNdOvROeAA  

https://youtu.be/vqNdOvROeAA
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Гольниця із скляної банки 
 

 

Матеріали  та інструменти 

 шматок тканини, 
 стрічка атласна або тонка 

тканина, 
 невелика баночка із кришкою, 
 нитка, голка, 
 синтепон (капрон), 
 мереживо, фоаміран, штучні 

невеликі квіти для 
прикрашання, 

 клейовий пістолет. 
 

Хід виконання 

1. По принципу, описаному при виконанні голови ляльки із клаптиків 

(ст. 109) робимо основу для гольниці та приклеюємо до кришки. 

2. Оздоблюємо виріб стрічкою або смужкою із тканини, також 

приклеюємо її за допомогою міцного клею чи клейового пістолета. 

3. Прикрашаємо за смаком. 
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Фоторамка 
 

 

Матеріали та інструменти 

 джинсова тканина або 
інша цупка тканина, 

 картон з-під коробки, 
 канцелярський ніж, 
 ножиці, 
 обмилок, 
 міцний клей, 
 декоративні квіточки. 

 

Хід виконання 

1. Із картону вирізаємо 2 прямокутника 15х20см. 
2. В одному із прямокутників вирізаємо «віконечко», відступаючи від 

країв по 3 см. 
3. Обгортаємо рамку тканиною та оздоблюємо за смаком. 
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Торбинка із старої футболки 
 

 

Матеріали та інструменти 

 футболка, 
 ножиці, 
 нитка, 
 обмилок/фломастер, 
 тарілка, 
 шнурок, 
 шпилька. 

 

Варіант 1 

1. Футболку необхідно вивернути навиворіт. Прошити низ 
футболки.  Щоб зробити дно сумки більш акуратним можна прошити 
його наступним чином. Кутики пришийте до дна. 

     
2. Вивертаємо футболку. Розкладаємо на столі, щоб оформити верх 

сумки. Можна використати тарілку або на око намалювати півколо і 
вирізати його. Далі відрізаємо рукави, формуючи ручки сумки. Для 
цього також можна використати тарілку. 

   
 

Варіант 2 
1. Можна обійтися і без шиття. Але для цього нам додатково 

знадобиться шнурок і шпилька. Для оформлення ручок робимо те ж 
саме, що і в першому варіанті. 

2. А низ оформляємо трохи по-іншому. Футболку виверніть і 
розкладіть на столі. Ножицями зробіть маленький отвір у відгині 
футболки.  До шнурка прикріпіть шпильку та просуньте її в отвір. 
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3. Потім туго стягніть дно, також можна для надійності зв’язати 
низ. 

     
 

Варіант 3 
1. Можна також низ футболки нарізати «лапшою», яку між собою 

потрібно позав’язувати.  

 

Джерело:  https://domovenokk.ru/master-klassy/sumka-iz-staroy-futbolk  

https://domovenokk.ru/master-klassy/sumka-iz-staroy-futbolk
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Троянда із тканини 
 

 

   Матеріали та інструменти 

 футболка, 
 ножиці, 
 клей-пістолет. 

 

Хід виконання 

1. Розріжте стару майку, як показано на фото. 

  
2. Змотайте «нитку» в клубок. 
3. Почніть акуратно викладати «нитку» в круг, фіксуючи клеєм. 

   
 

Джерело:   https://domovenokk.ru  

https://domovenokk.ru/
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Плетений браслет 
 

 

Матеріали та інструменти 

 старі футболки різних 
кольорів, 

 ножиці, 
 кольорові шнурки (не 

обов’язково) 
 клей-пістолет. 

 

Хід виконання 

1. З футболки вирізаємо 3 смужки шириною 2,5 см. І довжиною 30 см. 
Шнурок поріжемо на 3 частини по 25 см кожна. Зв'яжіть всі стрічки і 
шнурки і сплетіть кіскою як показано на фото нижче. 

 
 

2. Відрізаємо ще 2 маленьких шматочка від футболки. Розмір 
шматочків підбираємо таким чином, щоб вони повністю приховували 
кінці. Обертаємо шматочки тканини і приклеюємо клеєм, як показано на 
фото.  

 

Джерело:  https://www.rukodelnica.com/uroki-masterstva/pletyonyiy-braslet-iz-staroy-futbolki/  

https://www.rukodelnica.com/uroki-masterstva/pletyonyiy-braslet-iz-staroy-futbolki/
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Декоративний виріб «Шапочка» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 нитки для в’язання, 
 ножиці, 
 канцелярський ніж, 
 картонна втулка або 

картон. 

Хід виконання 

 

 

 

Джерело:  https://www.studioknitsf.com/yarn-hat-holiday-ornaments/  

https://www.studioknitsf.com/yarn-hat-holiday-ornaments/
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Посилання на відео: https://youtu.be/d_XKIpko3AE  

Квіточка для резинки 
 

 

   Матеріали та інструменти 

 основа для резинки, 
 шматок тканини (тонка), 
 ножиці, 
 нитка, голка, 
 картон. 

Хід виконання 

1. Вирізаємо по 5 кружечків різного діаметру – 6,5 та 5,5 см. 
2. Беремо круги одного діаметру складаємо їх вдвоє, а потім ще раз. 

Прошиваємо ниткою в тон тканини на 3 мм від краю. 

       
3. Не обриваючи нитку, обшиваємо всі інші 4 круга. Таким чином у 

нас повинно вийти 5 пелюсток. Стягуємо їх та закріплюємо нитку. 

     
4. Так само робимо із кругами меншого діаметру. Скріплюємо всі 

пелюстки разом та пришиваємо ґудзик всередину. Всю цю конструкцію 
прикріплюємо до резинки. 

   

Джерело: http://www.korolevstvo-masterov.ru/920-czvety_iz_tkani_lent/1093-
czvetok_iz_tkani/  

https://youtu.be/d_XKIpko3AE
http://www.korolevstvo-masterov.ru/920-czvety_iz_tkani_lent/1093-czvetok_iz_tkani/
http://www.korolevstvo-masterov.ru/920-czvety_iz_tkani_lent/1093-czvetok_iz_tkani/
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Гольниця «Капелюшок» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 тканина, 
 синтепон, 
 картон, 
 циркуль, 
 ножиці, 
 голка, 
 нитка, 
 клей силіконовий, 
 стрічки та інші прикраси для 

оздоблення готового виробу. 
 

Хід виконання 

 
 

  
 

 
Джерело: http://www.diyideas.ru/10479.html  

Посилання на відео: https://youtu.be/SyF5tsSn4xo 

http://www.diyideas.ru/10479.html
https://youtu.be/SyF5tsSn4xo
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Пов’язка для волосся 
 

 

  Матеріали та інструменти 

 трикотажна футболка (повинна 
бути достатньо широкою), 

 ножиці, 
 голка, нитка, 
 клей 
 ґудзик (не обов’язково). 

 

Варіант 1 

1.  Відріжте верхню частину футболки, 
щоб вона була рівною. 

 
2. Наріжте не дуже широкими 

стрічками. 

 
3. Витягніть стрічки, щоб вони 

скрутилися і стали шнурочками. 

 



 
124 

4. Складіть всі шнурочки швом до шва 
та відріжте всі шви. 

 
 

5. Скрутіть всі шнурки за такою схемою: 

 

 

6. Затягніть пов’язку навколо голови. 

 
7. Відріжте невеликий шматок тканини 

та заверніть його краї.  
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8. Приклейте стрічки до готового куска 
тканини. 

 
9. На зворотній стороні пришийте 

ґудзик для декору.  

 
Варіант 2 

1. Так само, як і в першому варіанті нарізаємо шнурочками футболку. 
2. Відбираємо 5 шнурочків та спочатку скріплюємо їх. 
3. Щоб уникнути перекручування або зміщення смуг фіксуємо початок 

«косички» шпилькою. Далі плетемо обідок так, як показано на покрокових 
фотографіях: першу смужку кладемо між другою і третьою, а потім 
переміщаємо її вправо. 
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4. Повторюємо операцію в «дзеркальному» відображенні – п'яту смужку 
кладемо між третьою і четвертою, а потім переміщаємо її вліво. 

 
5. Почергово повторюйте переміщення крайніх смужок - і через кілька 

кроків буде чітко видно малюнок «косички». 

 
6. Плести слід туго, щоб виріб не був пухким, однак потрібно знати 

міру – занадто туга «косичка» втратить свою еластичність. Коли довжина 
«косички» досягне величини, рівної окружності голови, завершуємо 
плетіння і фіксуємо положення стрічок ниткою. 

7. Зшиваємо «косичку» в кільце – обідок для юної модниці практично 
готовий! 
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8. Останній штрих – маскуючи трикотажним прямокутником кінці 
стрічок. Підвертаємо нижній край. І акуратно зашиваємо або приклеюємо 
«трубочку». 

   
 

 
 

Джерела: 1.  https://rukikryki.ru/rukodelie/vyazanie/2506-effektnaya-povyazka-dlya-volos-iz-
nenuzhnoy-futbolki.html  

2. https://xn----itbbjcbnc3bknq6cgi.xn--p1ai/povyazka-dlya-grecheskoj-pricheski-svoimi-rukami/ 

https://rukikryki.ru/rukodelie/vyazanie/2506-effektnaya-povyazka-dlya-volos-iz-nenuzhnoy-futbolki.html
https://rukikryki.ru/rukodelie/vyazanie/2506-effektnaya-povyazka-dlya-volos-iz-nenuzhnoy-futbolki.html
https://лучшие-прически.рф/povyazka-dlya-grecheskoj-pricheski-svoimi-rukami/
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Трав’янчик  
 

 

Матеріали та інструменти 

 капронові колготки або 
шкарпетка, 

 насіння пшениці або газонної 
трави, 

 тирса, 
 ножиці, 
 фарби, 
 фоаміран. 
 

Хід виконання 

1. Насіння бажано за день до заняття замочити на 5-6 год. 
2. Беремо відрізок капрону або капронового носка довжиною 

10-15 см. Одну частину збираємо та замотуємо шнурком із того ж 
капрону.  

3. Обертаємо назовні так, щоб вузлик був усередині. 
4. Спочатку насипаємо трохи насіння, а потім тирсу.  
5. Після наповнення верхній край теж міцно зав'язується. Дуже 

важливо робити міцні вузли, щоб в подальшому вміст не висипався. 
6. На цьому етапі потрібно включити фантазію і придумати 

зовнішній вигляд Трав'янчика. Так, в залежності від розташування 
насіння можна зробити їжачка, жабу, тигреня, ведмедя, собаку або 
гусеницю. Для того щоб зробити голову, лапки або сегменти тулуба, 
потрібно перев'язати наповнений мішечок у певному місці. 
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Метелик 
 

 

Матеріали та інструменти 
 капронові колготки або 

шкарпетка, 
 дріт, 
 ножиці, 
 фарби, 
 шаблон крилець метелика. 

Хід виконання 
 

  
1. Підготуємо 

необхідні матеріали. 

 
    2. Виготовлення 

основи з проволоки. 

Обрати метелика, який 

сподобався   

найбільше, щоб 

повторити його 

форму. 
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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, закріплюємо, 

обмотуючи ниткою 

або  скріплюючи  

клеєм. 
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5. Прикрашання за 

смаком. Можна також 

виготовити вусики для 

вашого метелика. 

 

 
  

Посилання на відео: https://youtu.be/9JY5J1N-9wY  

https://youtu.be/9JY5J1N-9wY
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Кактус-гольниця в техніці «кінусайга» 
 

 

Матеріали та інструменти 

 пінопласт у формі яйця – 2 шт. 
різного розміру, 

 пінопласт довільної форми, 
 фетр зеленого кольору або 

інша цупка стрейчова тканина, 
 канцелярський ніж, 
 пилочка для нігтів металічна, 
 ножиці, 
 фломастер або ручка, 
 зубочистка або дерев’яні 

шпажки, 
 квітковий горщик, камінчики. 

 

Хід виконання  
1. Умовно ділимо (ручкою/маркером) кожне із пінопластових 

заготовок на 6 різних частин. 
2. Канцелярським ножем по контурах робимо розрізи глибиною 

0,5 см. 
3. Із фетру потрібно вирізати відповідні дольки. Для цього можна 

крейдою обмалювати контури на пінопласті та перевести на тканину. 
При цьому додаємо 0,5-1,0 см. 

4. Прикладаючи по черзі пелюстки до заготовки, акуратно 
заправляємо їх в розрізи. 

5. Маленький кактус до великого прикріплюємо за допомогою 
зубочистки. Також знизу великого кактуса протикаємо декілька 
зубочисток. 

6. У горщик вставляємо шматок пінопласту. 
7. Втикаємо готовий кактус в горщик. Навколо присипуємо 

дрібними камінцями або щебенем. 

Джерело:  https://loskutbox.ru/mk/kinusaiga/kaktus-igolnitsa-v-tehnike-
kinusayga.html  

 

https://loskutbox.ru/mk/kinusaiga/kaktus-igolnitsa-v-tehnike-kinusayga.html
https://loskutbox.ru/mk/kinusaiga/kaktus-igolnitsa-v-tehnike-kinusayga.html
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Веселий ведмедик 
 

 

        Матеріали та інструменти 
 м’яка тканина, 
 ножиці, 
 шпильки, 
 голка і нитки, 
 шматочок штучної шкіри, 
 2 чорні намистини, 
 наповнювач (старі 

капронові колготки). 

Хід виконання 
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Джерело: https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-
rukami.html  

 

НІС 

https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html
https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html
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Писанка із тканини 
 

 

Матеріали та інструменти 
 

 клаптики тканин, 
 ножиці, 
 нитка, 
 голка, 
 синтепон (інший 

наповнювач), 
 прикраси. 

 Хід виконання 
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Джерело: https://www.livemaster.ru/topic/1155845-master-klass-pashalnoe-yajtso-8212-
simvolichnyj-suvenir  

https://www.livemaster.ru/topic/1155845-master-klass-pashalnoe-yajtso-8212-simvolichnyj-suvenir
https://www.livemaster.ru/topic/1155845-master-klass-pashalnoe-yajtso-8212-simvolichnyj-suvenir
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Цукерниця 
 

 

   Матеріали та інструменти 

 скляна банка із кришкою, 
 серветки з малюнками, 
 ножиці, 
 кухонна губка, 
 клей ПВА, 
 скотч, 
 фен, 
 жорсткий пензлик, 
 джгутова нитка, 
 шаблон сердечка, 
 біла акрилова фарба, 
 силіконовий клей, 
 клейовий пістолет, 
 намистини, напівнамистини, 

бантики тощо для 
прикрашання виробу. 

Хід виконання 

1.   Приклеюємо на  скотч шаблон та ґрунтуємо склянку акрилової 
фарбою за допомогою частини кухонної губки. Ґрунтувати потрібно 2-3 
рази. Щоб швидше висихало, можна використовувати фен. 

2. Після того як ґрунтовка висохла, можна відклеїти шаблон. 
3. Робимо декупаж. Вибираємо малюнки, які подобаються та 

вирізаємо (використовуємо лише останній, кольоровий, шар серветки). 
4. Можна покрити виріб лаком. 
5. Прикрашаємо за смаком. 
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Джерело: https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-podruchnyh-
materialov/dekor-pliashok-10-krasyvykh-idei-dlia-domu  

 
 
 
 
 

Декоративна пляшка із зерном 
 

 

Матеріали та 
інструменти 

 

 прозора скляна 
пляшка незвичайної 
форми, 

 крупа/зерно 
кольорова, 

 корок, 
 декор (джгутова 

нитка тощо). 

Особливості виконання 

1. Шари крупи повинні контрастувати по кольору одне із одним. 
2. Шари також повинні бути однакової ширини. 
3. Краще не чергувати крупні і дрібні зерна. Почати варто із 

найкрупніших зерен, а закінчити найдрібнішими. 
4.  Задекоруйте виріб за смаком. 

 

  

https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-podruchnyh-materialov/dekor-pliashok-10-krasyvykh-idei-dlia-domu
https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-podruchnyh-materialov/dekor-pliashok-10-krasyvykh-idei-dlia-domu
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Джерело: http://kafedam.pp.ua/6562-vaza-z-plyashki.html  
 

Ваза декорована ниткою 
 

 

Матеріали та інструменти 

 висока і тонка скляна банка, 
 джгутова нитка, 
 кольорова нитка для в’язання, 
 клей «Дракон» чи ПВА. 

Хід виконання 

1. Поступово обмащуючи невеликою кількістю клею (по 1,0-1,5 см 
товщиною), накручуємо нитку на пляшку. 

2. Оздоблюємо готовий виріб. 

  
 

http://kafedam.pp.ua/6562-vaza-z-plyashki.html
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Монотипія на склі 
 

 

Матеріали та 
інструменти 

 шматок скла, 
 два аркуші паперу, 
 олівець, 
 гуашеві або 

акварельні фарби, 
 пензлик, 
 мило, вода. 

Хід виконання 

1.  Мило додаємо до води. Фарба із таким мильним розчином швидше 
сохне і кольори не зливаються між собою. 

2. На папері малюємо контури малюнка, накладаємо на нього скло та 
розмальовуємо скло фарбами по конуру малюнка. 

3.  На розмальоване скло накладаємо чистий аркуш паперу та 
перебиваємо наш малюнок. 

4. Готовий відбиток можна домалювати чи прикрасити. 
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Розмальовуємо скляні баночки 
 

 

       Матеріали та  
        інструменти 

 скляна пляшка, 
 акрилові фарби, 
 пензлик, 
 непроливайка, 
 фломастер. 

Ідеї виконання 
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Джерело: https://cutt.ly/sJjrxal  
 
 

   

 

https://cutt.ly/sJjrxal
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Ваза, декорована серветкою 
 

 

Матеріали та інструменти 

 скляна пляшка, 
 серветки, 
 клей ПВА, 
 фарби, 
 пензлик. 

Хід виконання 

1.  Пляшку обклеюємо серветкою. 
2. Зі шматочків серветки формуємо джгути та приклеюємо їх до 
пляшки. Формуємо дизайн пляшки. 
3. Розфарбовуємо елементи декору фарбою. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Pinterest. Соціальний фото-сервіс - https://www.pinterest.com/  

2. Krokotak. Ресурс із дидактичними матеріали для дитячої творчості - 

http://krokotak.com/  

3.  Це цікаво. Поробки, ігри, досліди, заняття для дітей. Ресурс із методичними 

та дидактичними матеріалами - https://www.tavika.ru/   

4. Осінній декор. Вінок з осіннього листя своїми руками - http://svoimi-

rykami.com.ua/osennij-dekor-venok-iz-osennih-listev-svoimi-rukami/index.htm  

5. Віночок з листя на голову.  Як сплести вінок з кленового листя своїми 

руками? Вінки з живих квітів - https://sblogg.ru/removal-of-crown-of-

celibacy/venochek-iz-listev-na-golovu-kak-splesti-venok-iz-klenovyh-listev.html  

6. Етапи створення троянди із кленового листка (колаж із фото) - 

https://www.icreativeideas.com/wp-content/uploads/2014/10/Creative-Ideas-

%E2%80%93-DIY-Beautiful-Maple-Leaf-Rose.jpg  

7. Результат пошуку «Аплікація із осіннього листя «Балерина» - 

https://cutt.ly/AJdfaBl  

8. Ваза із гілок - https://diz-cafe.com/ideas/dekorativnye-vazy-v-dizajne-

uchastka.html  

9. Як підготувати листя для поробок - https://alvist-dom.ru/stati/kak-podgotovit-

listya-dlya-podelok.html  

10. «Знімаємо відбитки»: малюємо у техніці «фроттаж» - 

https://www.babyblog.ru/user/marfaivanovna/3151625  

11. Результат пошуку «Осінній об'ємний вінок із листя» - https://cutt.ly/TJdcuIQ  

12. Результат пошуку «Листівка з кукурудзяного лушпиння» - 

https://cutt.ly/dJdvef4  

13. Що таке флораріум та як його зробити своїми руками - 

http://homester.com.ua/dacha-sad/rasteniya/florarium-terrarium/  

14. Пляжна валентинка - https://scrapbooking.craftgossip.com/tutorial-beach-

valentine/2012/01/17/  

15. Казкове село з глиняними будиночками - 

http://broochy.blogspot.com/2013/08/blog-post_9964.html   

16. Новорічні вироби з коктейльних трубочок: 13 ідей для дитячої творчості - 

https://cutt.ly/PJfyZfD  

17. Вертушка своїми руками – виріб з паперу, якому не страшний дощ - 

https://cutt.ly/1Jfuzg7   

18. Як зробити вертушку своїми руками: майстер-клас з фото - 

https://www.7ya.ru/article/Kak-sdelat-vertushku-svoimi-rukami-master-klass-s-foto/   

19. Бджола із втор сировини - https://iheartcraftythings.com/recycled-bee-

craft.html  

20. Лисичка із картонної втулки - https://www.ourkidthings.com/cardboard-roll-

fox-craft/  

21. Аплікація єдиноріг із газети - https://kidscraft.ru/post/applikaciya-edinorog-iz-

gazety  

https://www.pinterest.com/pin/326088829279364961/
http://krokotak.com/
https://www.tavika.ru/
http://svoimi-rykami.com.ua/osennij-dekor-venok-iz-osennih-listev-svoimi-rukami/index.htm
http://svoimi-rykami.com.ua/osennij-dekor-venok-iz-osennih-listev-svoimi-rukami/index.htm
https://sblogg.ru/removal-of-crown-of-celibacy/venochek-iz-listev-na-golovu-kak-splesti-venok-iz-klenovyh-listev.html
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https://www.babyblog.ru/user/marfaivanovna/3151625
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22. Фоторамка для мами із газетних трубочок. Майстер-клас з покроковими 

фото - https://cutt.ly/mJffwF0   

23. Новорічна зірка із старих журналів -  https://postila.ru/post/13018183  

24. Квітковий великодній кошик - 

https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-na-pashu/pashalna-korzynka  

25. Новорічний олень своїми руками: кілька простих варіантів виготовлення - 

https://cutt.ly/TJhK65D  

26. Веселі котики із джинсової тканини - http://swet-

lanka.blogspot.com/2015/04/blog-post_17.html  

27. Сумка із старої футболки - https://domovenokk.ru/master-klassy/sumka-iz-

staroy-futbolki  

28. Різдвяний декор. Капелюшки із пряжі - https://www.studioknitsf.com/yarn-

hat-holiday-ornaments/  

29. Квітка із тканини (гострі пелюстки) - http://www.korolevstvo-

masterov.ru/920-czvety_iz_tkani_lent/1093-czvetok_iz_tkani/  

30. Гольниця своїми руками - https://cutt.ly/8Jh4EEh  

31. Пов’язка для грецької зачіски своїми руками -  https://xn----

itbbjcbnc3bknq6cgi.xn--p1ai/povyazka-dlya-grecheskoj-pricheski-svoimi-rukami/  

32. Кактус-гольниця в техніці «кінусайга» - 

https://loskutbox.ru/mk/kinusaiga/kaktus-igolnitsa-v-tehnike-kinusayga.html  

33. М’які іграшки своїми руками - https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-

igrushki-svoimi-rukami.html  

34. Майстер-клас пасхальне яйце - https://www.livemaster.ru/topic/1155845-

master-klass-pashalnoe-yajtso-8212-simvolichnyj-suvenir  

35. Декор пляшок:10 красивих ідей для дому - https://cutt.ly/WJh5jHI  

36. Ваза з пляшки - http://kafedam.pp.ua/6562-vaza-z-plyashki.html  

37. Результат пошуку «Розмальовуємо скляні баночки» - https://cutt.ly/sJjrxal  

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ: 

38.  «Прикраси для настільного органайзера» - https://youtu.be/76rM70Lqfc8  

39. Поробки із природних матеріалів: ваза з гілочок, підставка з камінчиками - 

https://youtu.be/7dw9bILTRQc   

40. "Павучок на павутинці" - https://youtu.be/eua7u7MeauY  

41. Виготовлення флораріума в скляній банці - https://youtu.be/tHha72uRW24  

42. Виготовлення декоративного флораріуму. Легко і просто - 

https://youtu.be/GJNxlQI2Ycc   

43. Робимо ляльку-зернівку - https://youtu.be/BoBqSg-t-O8  

44. Мобіль "Веселе місто" - https://youtu.be/JCyOGYqX800  

45. Поробки із природних матеріалів: ваза з гілочок, підставка з камінчиками - 

https://youtu.be/7dw9bILTRQc  

46. Метелик із пластикової пляшки - https://youtu.be/W6FaxQnK8uo  

47. Простий браслет із пластикової пляшки - https://youtu.be/zQDeFtyLXMU   

48. Майстер клас. Дзвіночок із пластикової пляшки та шпагату. Ялинкові 

іграшки своїми руками - https://youtu.be/-pkoXAONyng  

49. Органайзер з-під пляшки від шампуню - https://youtu.be/ghB8eLlxzh0   
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50. Різдвяний Чобіток із пластикової пляшки - https://youtu.be/yirNacZx5BY   

51. Майстер клас по виготовленню Ромашок  із лотка для яєць - 

https://youtu.be/u5SpGU-UEDk   

52. Ялиночка із журналу - https://youtu.be/mUK14X-m0t0  

53. Заняття гуртка «Еко-Арт» Весняний кошик_частина І - 

https://youtu.be/f10U8sQvbq8  

54. Заняття гуртка «Еко-Арт» Весняний кошик_частина ІІ - 

https://youtu.be/WuTIms969Y8  

55. Майстер-клас "Рамка-визначник дерев" - https://youtu.be/d3qJbTAilnA  

56. Виріб "Осінь в сірниковій коробці" - https://youtu.be/LiMY_EDoeZQ  

57. Майстер-клас "Різдвяна зірка". Різдвяна зірка своїми руками - 

https://youtu.be/6vgVPUqA0tQ  

58. Тканинна аплікація на паперовій основі - https://youtu.be/eFdM6tiy9PI  

59. Майстер-клас "Лялька-мотанка " Янгол" - https://youtu.be/Z_JWfp0UC04  

60. Лялька із клаптиків - https://youtu.be/8PWBkdcey5s  

61. Майстер-клас "Іграшка із клаптиків "Котик". Заняття гуртка " Еко-Арт" - 

https://youtu.be/8WTRc9fjZQM  

62. Сердечко із тканини - https://youtu.be/vqNdOvROeAA  

63. Квіточка для резинки - https://youtu.be/d_XKIpko3AE  

64. Декоративний метелик із втор сировини - https://youtu.be/9JY5J1N-9wY  

65. Проста гольниця в подарунок "Капелюшок" - https://youtu.be/SyF5tsSn4xo  
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