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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Головним компонентом гри є іграшка. Вона відіграє важливу освітню, 

розвивальну та організаційну роль. Іграшка є фактором психічного розвитку 

дитини, вона забезпечує поступове здійснення дитиною всіх видів діяльності. 

Народна лялька – це, в першу чергу, оберіг родини, могутній талісман та 

символ зв’язку між поколіннями. 

Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового 

спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на 

дітей віком від 7 до 16 років. 

Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини 

засобами декоративно-ужиткового мистецтва. 

Завдання програми: 

 ознайомити з таким видом народної творчості, як народна іграшка; 

 навчити виготовляти українську народну іграшку;  

 формувати естетичний смак;  

 виховувати шанобливе ставлення до народних традицій, національну 

свідомість. 

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.  

На заняттях гуртка використовуються різні методи навчання: словесні, 

наочні, практичні. Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини, 

передбачає завдання для індивідуального і колективного виконання. 

З кожним наступним заняттям дітям пропонуються більш складні 

завдання. Таким чином, діти опановують весь технологічний процес 

виготовлення іграшки: від вибору моделі (за малюнком), підбору матеріалу, до 

самостійного виготовлення шаблонів і готової іграшки. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Назва теми Кількість годин 
Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Усього 

1.  Вступ 1 - 1 

2.  Народні традиції в декоративно-

ужитковому мистецтві  

1 2 3 



3.  Лялька-мотанка – унікальне явище 

української культури  

1 2 3 

4.  Обрядові та ігрові ляльки 1 2 3 

5.  Відображення національної культури 

в оздобленні ляльки-мотанки 

1 2 3 

6.  Підготовка виставкових робіт - 2 2 

7.  Підсумок 1 - 1 

 Разом 6 10 16 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

Ознайомлення з завданнями гуртка, режимом роботи. Правила поведінки 

під час занять. Техніка безпеки на заняттях. 

 

2.  Народні традиції в декоративно-ужитковому мистецтві (3 год.) 

Теоретична частина. Символіка елементів одягу національного костюма. 

Символіка кольорів у віночку. Головний убір, як соціальний статус дівчини. 

Елементи українського національного костюма. Особливості вишивки, 

головного убору в різних областях України. 

Практична частина. Виготовлення українського віночка. Виготовлення 

сорочки, спідниці, запаски. 

 

3. Лялька-мотанка – унікальне явище української культури (3 год.) 

Теоретична частина. Лялька-мотанка – іграшка, оберіг, сувенір. Історія 

походження народної ляльки. Матеріали, з яких виготовляють ляльки. 

Солярний хрест – знак Сонця. 

Практична частина. Виготовлення  ляльки-сувеніру. Виготовлення 

парної ляльки з ниток, «багаторучниця». Виготовлення вузликової ляльки. 

Намотування солярного хреста. 

 

4. Обрядові та ігрові ляльки (3 год.) 

Теоретична частина. Ігрова та обрядова лялька в житті дитини. Лялька-

мотанка – альтернатива сучасним іграшкам. 

Практична частина. Виготовлення ляльки-веснянки, ляльки-травниці, 

ляльки-долі, нерозлучниці. 

 

5. Відображення національної культури в оздобленні ляльки-мотанки 

(3 год.) 

Теоретична частина. Елементи оздоблення. Символічне значення 

елементів оздоблення. 

Практична частина. Виготовлення намиста, оздоблення сорочки та 

спідниці. 

 



6. Підготовка виставкових робіт (2 год.) 

Підготовка робіт до презентації, формування композицій, підпис робіт. 

 

7. Підсумок (1 год.) 

Анкетування дітей. Обмін враженнями. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- історію походження народної ляльки; 

- символіку кольорів при оздобленні виробу; 

- елементи українського народного костюма; 

- територіальні особливості ляльок. 

 

Вихованці мають вміти: 

- готувати матеріали до роботи; 

- враховувати колір в композиції; 

- виготовляти прості вироби; 

- майструвати національні прикраси.  

 


