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Урок 1 ПРАЦЮЄМО З ПЛАСТИЛІНОМ
В пластиліновій країні
Різні речі є чарівні.
Скульптор дошку підкладає,
Яка дивну силу має,
Бо всі зліпки на уроці
Оживають на цій дошці.

В. Тименко

Розглянь малюнок. Знайди матеріали, 
інструменти та пристрої для ліплення. 
Напиши.______________________________________________________________

 

Про об’ємні вироби — скульптуру і барельєф 
прочитай на с. 8–9, 14 підручника.

Розглянь малюнки. Що на них зображено? По-
знач скульптури червоним кольором, а барельєф-
ні зображення — синім.
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Розглянь малюнки. Визнач послідовність ви-
конання роботи, пронумеруй.

Виготов барельєфне зображення.

План роботи
1. Підготуй картон-основу.
2. Нанеси на основу шар пластиліну завтовшки

 3–4 мм.

3. Стекою намалюй зображення пташок. Продави 
по контуру зображення стекою, роблячи зобра-
ження випуклим.

4. З окремих шматочків пластиліну зліпи деталі — 
крильця, дзьобики, очі та наліпи.

5. Додай елементи неба і поля.

6. Виконай оздоблення.

Зроби презентацію виробу
1. Як називається твій проект?

2. Що знадобилося для виконання роботи?

3. Які прийоми ліплення ти використав?

4. Які труднощі у тебе виникли? Як ти їх подолав?

5. Які правила роботи довелось згадати? 

ВЧИМОСЯ ЛІПИТИ БАРЕЛЬЄФ
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ВИГОТОВЛЯЄМО КВІЛІНГ-СНІЖИНКУ
ВІДГАДАЙ ЗАГАДКУ
Ніжна зірка біла-біла
На долоню теплу сіла.
А як сіла, то й розтала,
Голуба водичка стала.

СНІЖИНКА
Тоненькі сніжинки 
на мене сідають, 
мене за ялинку,
напевно, вважають.
Не знають сніжинки — 
смішинки тоненькі, 
що я — не ялинка, 
а просто — Оленка!

А. Костецький

Розглянь малюнок. Визнач, які елементи квілінгу 
використано для створення сніжинки. Скільки еле-
ментів квілінгу необхідно для виготовлення виробу?

Виготов сніжинку за схемою, поданою в альбомі.
У вільний час самостійно виготов сніжинку за влас-

ною схемою.
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ВИГОТОВЛЯЄМО КВІЛІНГ-КВІТИУрок 19
Як багато різнобарвних квітів
Розцвітають на нашій землі.
Їх так люблять всі люди на світі:
І дорослі, і діти малі.
Ніжні квіти дарують нам радість,
Радість серцю, душевне тепло.
Земля стала б сумна, як могила,
Якби квітів на ній не було.
Нема жита без колосся,
Нема ночі без роси,
Якби в нас не було квітів,
То й не знали б ми краси.

Підготуй елементи квілінгу і виготов панно «Квіти і колоски»

Матеріали та інструменти:
1. Смужки паперу жовтого кольору

2. Смужки паперу білого кольору

3. Смужки паперу зеленого кольору

4. Картон-основа голубого кольору

5. Зубочистка, пензлик, клей

Необхідно виготовити:
Краплі жовті — 31 шт.

Краплі білі — 9 шт.

Спіраль щільна — 2 шт.

Листок — 2 шт.

Стебла — 3 шт.
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ВИГОТОВЛЯЄМО КОРОБОЧКУ ДЛЯ ОЛІВЦІВУрок 33
Про виготовлення та оздоблення виробів об’ємної 

форми прочитай на с. 116–122 підручника.
Визнач та пронумеруй послідовність дій

Виріж підставку і приклей до неї обгор-
нуту коробочку.

Розміть розгортку за схемою, поданою 
в альбомі, і виріж.

Підбери оздоблення коробочки відпо-
відно до кольору паперу.

Вибери необхідну коробочку-упаковку.

Виготов деталі оздоблення відповідно 
до образу і наклей на коробочку.

Обріж коробочку заввишки 9–12 см.

Обгорни коробочку вирізаною розгорт-
кою та обклей.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Виготов коробку для олівців за поданим зраз-
ком або за власним задумом.
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ВЧИМОСЯ ПРАЦЮВАТИ З ЦИРКУЛЕМУрок 34
ВІДГАДАЙ ЗАГАДКУ

Чули ви таку загадку?
Двоє друзів у танку,
Обнімаючись, кружляють
На сталевому гвіздку.
Один крутиться на місці,
Навколо нього — другий.
Так і креслять в спільних рухах
Тільки кола й дуги.

Виготов іграшку на основі конуса за зразком, поданим в 
альбомі, або сконструюй за власним задумом.

1
2 3

1. Розведи ніжки циркуля на необ-
хідний розмір.

2. Постав голку в центр і обведи 
коло.

1 2
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