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Handmade-мистецтво
У концентрі зміщені акценти з трудового навчання на галузь 
мистецтва і увага зосереджена на тому, що все те, що створює 
дитина своїми руками – є витвором мистецтва.



Принципи побудови програми:

науковості;
наступності;
системності;
урахування вікових та індивідуальних 

особливостей дітей;
сезонності, урахування календарних та 

обрядових свят.



1) Handmade-мистецтво створення образу засобами 
ручної праці;

2) Хто і з чого створює витвори handmade-
мистецтва; 

3) Як майстер створює витвір handmade-мистецтва;

4) Про що розповідає витвір  handmade-мистецтва;

5) Як майстер дає життя використаним матеріалам;

6) Як зберегти красу речей.

Розділи програми



Перший розділ
Handmade-мистецтво створення образу засобами ручної праці

• Техніка безпеки на заняттях 
handmade–мистецтва 

• Підготовка та прибирання 
робочого місця

• Ознайомлення з витворами 
handmade–мистецтва вітчизняних 
майстрів



Другий розділ 
Хто і з чого створює витвори Handmade–мистецтва

МАТЕРІАЛИ



Що потрібно знати про матеріали?

МАТЕРІАЛИ

властивості

види

призначення

обробка

виготовлення

інструменти



Робота з різними видами паперу



Робота з нитками та волокнистими 
матеріалами



Робота з пластичними матеріалами



Робота з природним матеріалом



Робота з вторинним матеріалом



Хто створює витвори handmade-
мистецтва ?

Майстер - 
ремісник 

гончар

витинкар

флористмайстер 
аплікацій

кухар



Третій розділ
Як майстер створює витвір handmade–мистецтва

Технології та способи обробки матеріалів

Оригамі 
Аплікація
Плетіння

Витинанка
Конструювання
Самообслуговування

Ліплення

Розмітка деталей за 
шаблоном, трафаретом і 
на око.
Згинання, складання, 
рвання паперу.
Гофрування паперу.
Симетричне ажурне 
вирізування.
Плетіння і скручування 
ниток.
Оздоблення (декорування).
Пришивання ґудзиків.



Четвертий розділ
Про що розповідає витвір  handmade – мистецтва
Відтворення образів об'єктів природи у виробах



П'ятий розділ
Як майстер дає життя використаним матеріалам

Фантазія – інструмент в руках майстра

іграшки

Сувеніри

Іграшки 

Макети



Шостий розділ
Як зберегти красу речей

Самообслуговування



Типи завдань для засвоєння 
теоретичного матеріалу

аналіз;
синтез;
узагальнення; 
класифікація;
порівняння.



Особливості  практичних завдань 
у 2 класі:

• використання шаблонів та друкованих основ;
• використання формату А4  для аплікаційних робіт;
• утилітарність виробів, які створюють учні;
• використання творчості під час декорування виробів;
• виготовлення виробів у різних організаційних 

формах (індивідуальні, колективні);
• різні способи подачі послідовності виготовлення 

виробів handmade. 



Виготовлення за поданою на світлинах 
або схемі послідовністю



 Встановлення послідовності за світлинами або текстовим 
поясненням



Виготовлення за одним із поданих 
варіантів



Тиждень 3. Бережу життя і здоров'я 



Тиждень 4. Календар вересня



Тиждень 7. Календар жовтня



Інтеграція з іншими предметами

Математика
Всесвіт
Українська мова



Утилітарність виготовлених виробів 
handmade



Перелік матеріалів та інструментів, 
необхідних на заняттях handmade у 2 класі:

Кольоровий картон (А-4)
Кольоровий папір (А-4)
Папір для оригамі 
Пластилін (12 кольорів), дощечка + стеки
Клей ПВА з пензликом
Ножиці 
Лінійка 30 см
Природничий матеріал (засушені листочки різні за формою, кольором та формою
насіння, зерняти)
Ґудзики з двома отворами, голка, нитки для шиття 
Гофрований та пакувальний папір
Старі журнали, рекламні буклети (для колажу)
Серветки( двошарові, великі)
Гільзи від туалетного паперу
Великі намистини з отвором
Кільце для ключів
Стрічки, шнурки, нитки (в’язальні: товсті/тонкі, різнокольорові)           
Паперові стаканчики
Серветка для прибирання або фетр (кольорові) 
Пісочне (солоне тісто) для печива
Матеріали для оздоблення : паєтки, блискітки, штучні очки, намистини, бісер тощо




