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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 та
картону



Робота з волокнистими матеріалами
(нитками та тканиною)



Робота з різними матеріалами



Робота з вторинним матеріалом



Третій розділ
Як майстер створює витвір handmade–мистецтва

Технології та способи обробки матеріалів

Оригамі 
Аплікація
Витинанка

Конструювання
Моделювання

Квілінг
Мозаїка

Плетіння
Вишивання
Пап’є-маше

Розмітка деталей за 
шаблоном, викрійкою,  
на око, за місцем з різних 
матеріалів.
Згинання, складання, рвання, 
скручування, зминання та 
ажурне симетричне 
вирізування паперу.
Плетіння і скручування 
ниток (шпагату).
Оздоблення (декорування)
Шиття (шов «уперед голку»)



Четвертий розділ
Про що розповідає витвір  handmade-мистецтва

Відтворення  образів природи та об'єктів 
навколишнього світу у виробах



П'ятий розділ
Як майстер дає життя використаним матеріалам

Фантазія – інструмент в руках майстра

іграшки

Сувеніри

Іграшки 

Макети та моделі



Утилітарність виготовлених виробів handmade



Особливості  практичних завдань 
у 3 класі:

використання формату А4  для аплікаційних робіт; 
використання шаблонів, викрійок для розмітки деталей виробів 

handmade;
виготовлення виробів у різних організаційних формах 

(індивідуальні, парні, колективні);
вибір художньої техніки та творчий підхід до декорування виробів 

handmade;
використання різних підходів пояснення технологій виготовлення 

виробів handmade (за одним із запропонованих варіантів, за 
рецептом, за планом та відповідними світлинами, за порушеною 
послідовністю, за самостійно складеною послідовністю)



Виготовлення виробів handmade за одним із 
запропонованих варіантів



Виготовлення виробів  handmade за рецептом



Виготовлення виробів  handmade
за планом та послідовністю на світлинах



Виготовлення виробів handmade за  порушеною
 або самостійно складеною послідовністю



Інтеграція з іншими предметами

Математика
Українська мова
Всесвіт
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво



Тиждень18. Календарні дати січня.



Тиждень 5. Я серед людей 



Тиждень  30. У світі економіки



Перелік матеріалів та інструментів, 
необхідних на заняттях handmade-мистецтва у 
3 класі:

Кольоровий картон (А-4)
Кольоровий папір (А-4, однобічний та двобічний)
Папір для оригамі 
Набір паперу для квілінгу (ширина смужок 0,7- 10мм)
Фоаміран (2 аркуша)
Пластилін (12 кольорів), дощечка + стеки
Клей ПВА з пензликом
Ножиці 
Лінійка 30 см
Природничий матеріал (кленові листочки – не засушені, різні за розміром, 
кольором; крупи, насіння, зерняти)
Ґудзики з чотирма отворами, голка, нитки для шиття
Клаптики тканини (біла бавовна 20*20, різнокольорова для аплікації), фетр
Дріт для бісеру, ґудзики з двома отворами
Використаний диск для комп’ютера
Пусті білі пляшечки з-під йогурту
Палички з-під морозива



Перелік матеріалів та інструментів, 
необхідних на заняттях handmade-мистецтва у 
3 класі:

Гумки для плетіння
Канцелярські кнопки
Шпагат, мотузка для мотанки (льон, конопля)
Шпажки дерев'яні
Продукти харчування для бутербродів
Пластмасові трубочки для коктейлю з великим та маленьким діаметром
Одноразові тарілки паперові
Одноразові пластикові ложки
Гофрований, пакувальний та газетний папір
Капсули від кіндер-сюрприза
Скотч для декорування
Стрічки, шнурки, нитки (в’язальні: товсті/тонкі)           
Солоне тісто або повітряний пластилін 
Магніт
Кольорові кришечки від пластикових пляшок




