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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Найцінніше багатство нації — це її інтелектуальний потенціал. Одним з 
ефективних засобів розвитку інтелекту дітей є заняття орігамі 

Це старовинна техніка складання різноманітних фігур із квадрата паперу 
без застосування клею та ножиць. Орігамі містить у собі величезний творчий 
потенціал щодо використання його в різних галузях діяльності людини: 
конструюванні, архітектурі, дизайні, математиці, педагогіці, психології, 
медицині. Складання та моделювання паперових фігур орігамі розвиває 
пам'ять, просторову уяву, моторику пальців, точність рухів, вольові зусилля, 
вміння доводити справу до кінця, а також формує гнучке мислення, естетичний 
смак, сприяє спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі. 
Існують численні дані про те, що заняття орігамі зменшують рівень 
тривожності й підвищують упевненість у своїх силах. Орігамі дає можливість 
встановити органічні зв'язки з іншими шкільними дисциплінами: мовою, 
психологією, образотворчим мистецтвом, уроками трудового навчання, 
геометрією, кресленням тощо.  

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму 
профілю та спрямована на вихованців віком від 6 до 12 років. 

Мета програми – формування всебічно розвиненої особистості дитини та 
створення умов для її творчої самореалізації в процесі створення художніх 
виробів з використанням техніки  «орігамі». 

Основні завдання: 
  ознайомити з основними поняттями про папір, його виробництвом, 
видами, властивостями; 
  навчити прийомам складання паперу, виготовлення моделей орігамі; 
  навчити  формувати образне, просторове мислення;  
  виховати культуру праці;  
  розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, кмітливість, винахідливість 
і стійкий інтерес до орігамі; 
  розвинути позитивні якості особистості: працьовитість, наполегливість у 
досягненні мети,  колективізм, відповідальність, взаємодопомогу; 
  сприяти самореалізації особистості в соціумі засобами орігамі; 
  сприяти професійному самовизначенню. 
 
  Навчальна програма розрахована на 1 рік навчання початкового рівня, 
144 години на рік, 4 години на тиждень. 
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Програма початкового рівня навчання передбачає ознайомлення з 
історією винаходу паперу, його властивостями, основними етапами розвитку 
традиційного орігамі в Японії, з видатними майстрами орігамі з різних країн 
світу. Вивчаються різні сучасні техніки орігамі: модульна, «3-Д» орігамі, 
техніка гофрування.   
           Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 
Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 
рівня підготовленості. 
           Перевірка та оцінювання знань й умінь вихованців здійснюється під час 
виконання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, а також на 
підсумковому занятті.        
  
 

Початковий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 - 2 
2 Історія мистецтва орігамі 2 2 4 
3 Основні лінії, прийоми складання 

та базові форми 
2 6 8 

4 Прості рухомі моделі-іграшки 4 16 20 
5 Модульне орігамі з плоских та 

об’ємних модулів 
2 16 18 

6 Традиції святкування Нового року 
в Японії, в Україні 

4 8 12 

7 Математика в орігамі 1 3 4 
8 Моделі орігамі для практичного 

використання 
1 17 18 

9 Моделі птахів і тварин у 
класичному, модульному орігамі 

1 27 28 

10 Орігамі-іграшки для 
театралізованої вистави  

2 10 12 

11 Морський світ засобами орігамі  2 8 10 
12 Плоскі та об’ємні коробки і вази  2 4 6 
13 Підсумок 2 - 2 

 Разом 27 117 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. План роботи, завдання гуртка на навчальний рік. 

Матеріали та інструменти для роботи. Техніка безпеки на заняттях та на 
перерві. Демонстрація рухомих моделей, зроблених технікою орігамі. 

Організація робочого місця. 
 

2. Історія мистецтва орігамі. Види та властивості паперу (4 год.) 
Теоретична частина. Виникнення та розвиток орігамі у світі. Легенди 

про орігамі. Різновиди орігамі. Матеріали та інструменти для орігамі.  
Папір, його види та властивості. 
Практична робота. Визначення властивостей різних видів паперу за 

допомогою простих дій. Виготовлення паперової квітки. Складання простих 
фігур із кольорового паперу. 
 

3. Основні лінії, прийоми складання та базові форми (8 год.) 
Теоретична частина. Основні лінії в орігамі  (долина, гора), способи 

складання.  Основні базові форми в орігамі: «Трикутник», «Двері», «Будинок», 
«Повітряний змій». 

Практична робота. Складання фігур з базових форм. Виготовлення 
аплікацій і сюжетних композицій із зроблених моделей. 
 

4. Прості рухомі моделі-іграшки (20 год.) 
Теоретична частина. Прості рухомі моделі-іграшки, виготовлені на 

основі базових форм «Трикутник» і «Повітряний змій».  
Пальчиковий театр, театр на долоні й пальчикові ігри. 
Практична робота. Складання рухомих моделей з базових форм 

«Трикутник» і «Повітряний змій». Складання пальчикових ляльок орігамі. 
Виготовлення декорацій за допомогою орігамі. Розігрування сцен із 
пальчиковими ляльками орігамі за мотивами казок.  
 

5. Модульне орігамі з плоских та об’ємних модулів (18 год.) 
Теоретична частина. Нетрадиційні техніки складання. Модульне орігамі 

з плоских та об’ємних модулів. 
Українські витинанки. Демонстрація моделей із використанням техніки 

надрізів в орігамі та порівняння їх із витинанками. 
Практична робота. Виготовлення моделей із двох і більше квадратів, 

фігур у техніці модульного орігамі. Створення сюжетних композицій та 
аплікацій за темами казок.  

Виготовлення сніжинок, серветок, зірочок та гірлянд з плоских та 
обємних модулів. 
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6. Традиції святкування Нового року в Японії, в Україні (12 год.) 
Теоретична частина. Традиції святкування Нового року в Японії, в 

Україні. Сувеніри, прикраси та іграшки технікою орігамі.  
Практична робота. Виготовлення ялинок, листівок, сніжинок, 

ліхтариків, зірочок, ялинкових гірлянд, новорічних масок з різних базових 
форм. Складання власних моделей-прикрас на ялинку. 
 

7. Математика в орігамі (10 год.) 
Теоретична частина. Геометричні фігури. Сторона та кут квадрата, 

середина кола. Способи визначення квадрата без використання математичної 
лінійки. 

Практична робота. Виготовлення квадрата з прямокутника та 
рівнобічного трикутника з квадрата.  

Складання шестикутної зірочки з рівнобічного трикутника, коробочки з 
прямокутника. 

Виготовлення шестикутника з квадрата та складання з нього сніжинки 
(без надрізування).  
 

8. Моделі орігамі для практичного використання (18 год.) 
Теоретична частина. Паперові речі у побуті Японії (парасольки, віяла, 

одяг, стіни традиційних будинків тощо). Демонстрація паперових речей, 
виготовлених у техніці орігамі. 

Практична частина. Виготовлення паперових речей для використання у 
побуті. 
 

9. Моделі птахів і тварин у класичному, модульному орігамі (28 год.) 
Теоретична частина. Спосіб «вигнути назовні». Схеми, умовні знаки й 

визначення символів в орігамі. 
Практична частина. Виготовлення моделей птахів і тварин. 

Виготовлення сюжетної композиції. 
 

10. Орігамі-іграшки для театралізованої вистави (12 год.) 
Теоретична частина. Сценарій української казки. 
Практична робота. Виготовлення персонажів казки техніками орігамі. 

Складання та підготовка моделей для підсумкової виставки. Репетиція вистави 
пальчикового театру орігамі. Показ вистави. 
 

11. Морський світ засобами орігамі (10 год.) 
Теоретична частина. Рослинний і тваринний світ моря. Кораблі в 

орігамі. 
Практична частина. Складання моделей мешканців моря та кораблів з 

базових форм. 
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12. Плоскі та об’ємні коробки та вази (6 год.) 
Теоретична частина. Традиційні коробочки та вази у побуті японців. 

Вибір  власних моделей коробки та вази з базових форм. 
Практична частина. Складання коробочок і ваз. 

 
13. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків роботи за рік. Відзначення 

кращих вихованців. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- історію орігамі; 
- схеми, умовні знаки в орігамі; 
- базові форми орігамі; 
- способи роботи в техніці класичного орігамі; 
- традиції святкування Нового року в Японії; 
- основні принципи конструювання при створенні нових моделей; 
- приклади використання орігамі в оформленні приміщення, дизайні одягу та 
сервіруванні столу; 
- традиційні та сучасні моделі коробочок, ваз; 
- техніку безпеки під час роботи. 
 
Вихованці мають уміти: 
- виготовляти вироби різними техніками орігамі; 
- читати схеми й виконувати за ними вироби різних ступенів складності; 
- виготовляти предметно-декоративні, сюжетно-тематичні аплікації та об'ємні 
композиції; 
- виготовляти вироби з простих плоских та об'ємних модулів; 
- виготовляти святкові прикраси для приміщень за різними техніками орігамі; 
- дотримуватись чіткості й акуратності в роботі;                                                                 
- застосовувати отримані знання з орігамі на практиці.    
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