До змісту номера
СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ  ОБРАЗОТВОРЧІСТЬ

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ “РУКОДІЛЛЯ”
Матеріал

Хід роботи

Творчий продукт

Вересень

Рамка для
фотографій

Заготовка із цупкого карто‑
ну 25 × 25 см, мушлі, камінці
(дрібна галька), для деко
рування — намистинки
або блискітки, полімерний
універсальний клей, вологі
серветки

На заготовку наносимо шар
клею та декоруємо мушля‑
ми і камінцями. Оздоблю‑
ємо додатковим декором,
даємо просохнути

Жовтень

Композиція
“Дари осені”

Ваза або кошик для основи
композиції, сезонні ма‑
ленькі фрукти, горіхи, квіти,
листя, декоративні гілочки
з ягодами (калина, шипши‑
на), широка декоративна
стрічка, клей, серветки

До основи (вази або вінка,
виготовленого заздалегідь)
прикріплюємо дібраний
матеріал — гілочки, квіти,
листя, фрукти. Прикрашає‑
мо широкою стрічкою

Листопад

Ваза
(декупаж
з елементами
“кракле”)*

Ваза невеликого розміру
(висота до 30 см), серветки
для декупажу, подрібнена
яєчна шкаралупа, ножиці,
клей ПВА, вода, лак на во‑
дяній основі.
За бажання можна додати
предмети додаткового
декорування: стрічку, шнур,
блискітки

На основу (вазу) наклею‑
ємо шкаралупу — робимо
“кракле”. Розводимо клей
ПВА з водою в пропорції
1 : 1. Елементи серветки
викладаємо на основу вази
з “кракле” та приклеюємо,
змочуючи розчином із клею
й води. Даємо просохнути
і декоруємо

Грудень

Новорічна
композиція

Основа для композиції
(кільце із картону або спле‑
тений із гнучких гілочок),
гілочки сосни або ялинки,
маленькі новорічні при‑
краси, декоративні стрічки
новорічної тематики, додат‑
кові декоративні елементи:
паперові чи пластмасові
сніжинки, намистинки,
мініатюрні іграшки — ан‑
гелики, сніговички тощо,
клей, цупкі нитки або дріт,
вологі серветки

На кільце прикріплюємо
заготовки сосни або ялини,
закріплюємо за допомогою
ниток чи дроту. Прикраша‑
ємо іграшками, новорічним
декором та стрічками

Січень

Сувенір
“Мішечок
добробуту”

Заготовка з мішковини
20 × 20 см, різноманітне на‑
сіння — соняшника, квасолі,
кукурудзи тощо, сухоцвіти,
стрічки, ножиці, голка, цупкі
нитки, клей, серветки

Із мішковини робимо
мішечок, зшиваючи його
нитками та залишаючи один
із вужчих країв вільним.
Вивертаємо. Незшитий
край підвертаємо поверх
заготовки на 2-3 см.
Наповнюємо мішечок
на вибір м’ятим папером,
синтетичним наповнювачем
або ватою, не доходячи
до отвору заготовки
на 2 см.

планування

Тема

творчість

Місяць

* “Кракле” — подрібнена яєчна шкаралупа

9
© “Палітра педагога”, 2020, № 4

До змісту номера
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Місяць

Тема

Матеріал

Хід роботи

Творчий продукт

Поверх наповнювача
приклеюємо дібрані види
насіння. Прикрашаємо
сухоцвітами та стрічками
Лютий

Символічна
витинанка

Двосторонній кольоровий
папір червоного кольору,
роздрукована схема ви‑
тинанки, маленькі ножиці
із заокругленими гострими
кінчиками (манікюрні)

Переносимо схему на ко‑
льоровий папір, непотрібні
деталі акуратно вирізаємо
ножицями

Березень

Оберіг
“Підкова
на щастя”

Основа підкови з цупкого
картону або випиляна
заздалегідь із фанери (роз‑
мір — 12–15 см).
Викидний матеріал (старі
ключі, цвяхи, монети, гайки,
ланцюжки), клей “Дракон”
або гарячий клей (пістолет),
“золота” акрилова фарба,
серветки

На основу підкови наносимо
шар клею. Елементи з ви‑
кидного матеріалу викла‑
даємо на підкову хаотично
або у формі візерунка. Коли
матеріал добре закріпиться,
вкриваємо його позолотою
за допомогою сухого
жорсткого пензля (не вмо‑
чуючи його у воду). Даємо
просохнути

Квітень

Великодній
кошик

Кошик, декоративна про‑
шва в українському стилі,
широкі та вузькі різно‑
колірні стрічки, штучні квіти
та великодній декор, цупкі
нитки, клей “Дракон”

Готуємо кошик: зашліфову‑
ємо пошкодження, за по‑
треби фарбуємо в бажаний
колір. За допомогою цупких
ниток або клею акуратно
закріплюємо на кошику де‑
коративну прошву та стріч‑
ки. Оздоблюємо великоднім
декором та квітами

Травень

Декоративна
іграшка
“Чарівна
рибка”

Солоне тісто, фігурні стеки
(для роботи з пластиліном),
фарба акрилова або гуаше‑
ва, пензлі, лак на водяній
основі або акриловий

Заздалегідь готуємо со‑
лоне тісто: 1,5 скл. борошна,
0,5 скл. солі, 4 ст. л. гліцери‑
ну, 2 ст. л. клею для шпалер
(попередньо розведеного
водою). Масу для зручності
спершу перемішуємо міксе‑
ром і далі вимішуємо руками.
Розкочуємо тісто товщиною
1 см, прикладаємо шаблон
і вирізаємо рибу. За допо‑
могою фігурних стеків нада‑
ємо об’єму і прикрашаємо
візерунками. Даємо тісту
висохнути. Розфарбовуємо
акриловою або гуашевою
фарбою та закріплюємо
лаком

***
Варто наголосити на тому, що показниками результативності взаємодії родин і дошкільного закладу
можна вважати доброзичливе спілкування, високий рівень загальної й педагогічної культури як вихова‑
телів, так і батьків, спрямованість на самовдосконалення і саморозвиток, створення умов для повноцін‑
ного розвитку дітей. 
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Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
на ІІ півріччя онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

