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Серед символіки, широко використовуваної українським народом у 
повсякденному житті, а нині несправедливо призабутої, — символіка 
використання квітів. Квіти, які зараз ми розуміємо не більше як вияв 
приязні й поваги у часи давні мали ритуальну значимість, яка і зараз 
вгадується в обрядах, особливо родинних. 

 
Мета: створення стилізованих копій рослин (Соняшник, Волошка, Мак, 

Ромашка, Барвінок) з використанням простих елементів ескізів іграшок, 
експериментування з різними видами тканин; вдосконалення техніки 
пошиття; розкриття творчих можливостей вихованців; розвиток навичок 
самостійної роботи, вміння працювати з інформаційними джерелами. 
 
Тривалість: 20 занять по 2 години кожне. 

Учасники: вихованці гуртка «М’яка іграшка» 

Підготовчий етап: 2 тижня 

 вивчення спеціальної літератури; 
 підбір зразків різноманітних форм квітів;  
 дослідження прийомів стилізації форм рослин за допомогою тканини; 
 вибір індивідуальної теми (рослини) для виконання; 
 робота з елементами композиції; 
 поєднання різних за якостями видів тканини та вибір більш 

оптимального варіанту матеріалу. 

Основний етап (практично-виконавчий): 2 місяці: 

 графічна робота по стилізації різноманітних форм квітів; 
 виконання зразків елементів квітів з використанням тканини, більш 

точно відображаючи стилізацію рослин; 
 підбір та підготовка матеріалу; 
 виконання виробів та їх декорування; 
 поєднання окремих частин в єдину композицію; 
 оформлення композиції. 

Оформлення експозиції «Збираємо букет «Квіти України» представлено на 
методичної виставці «Педагогічний вернісаж» у БДЮТ «Дивоцвіт» та брав 
участь у конкурсі-фестивалі «Чисті роси». 
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«СОНЯХ»  

Тривалість: 3-4 індивідуальних занять по 2 години. 

Матеріали: фетр (жовтого та зеленого кольорів), 
трикотаж (жовто-чорного кольору), шовк або інша 
тканина (зеленого кольору), ситець, тасьма з 
українським орнаментом, резинка для штанців, 
шнурок зеленого кольору, мідний дріт, синтапон, 
фурнітура (очка), картон для шаблонів. 
 

 
Інструменти та обладнання: швейна машина, ножиці, нитки №40 поліестер, 
голка для шиття, шпильки, олівець, клей ПВА. 
 
Спецодяг: фартух, хустка. 
 
Історична довідка. СОНЯШНИК - символ сонця, праці й достатку, сили і 
добробуту. Він - чи не найсильніший серед квітів. Соняшник знайшов своє 
місце під сонцем. І не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне 
світило - повертає за ним свою схожу на сонце голову. Крім цього соняшник 
символізує Батьківщину: як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і 
людина думкою, словом і ділом звернена до своєї Вітчизни. Як Сонце для 
соняшника - єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини Батьківщина - 
єдина і найвища цінність. 
 

Технологія виготовлення 
 

Згідно з ескізом (додаток 1) виготовити шаблони з картону або 
використати готові, які додаються. Перевести деталі голови соняха на фетр з 
виворотної сторони згідно з кольорами квітки. На тканині розкласти шаблони 
сорочки, штанів, взуття. Потім обвести шаблони, враховуючи симетрію 
парних деталей, дольову нитку та принцип ощадливого використання 
матеріалів. Вирізати всі деталі. 

Зелену підложку та жовті пелюстки намастити клеєм ПВА, розведеним 
водою, та підсушити, надавши певну форму пелюсткам. Наметати пелюстки 
на підложку та застрочити по колу на швейній машині.  

Виготовити каркас (орієнтовна довжина каркасу 140 см) з мідного 
дроту, протягнувши його в зелений шнурок, кінці закріпити туго ниткою. 
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Зігнути каркас навпіл. Верхній кінець дроту протягнути в отвір підложки та 
закріпити на підложці кількома потайними стібками.  

Виготовити лице соняха із чорно-жовтого трикотажу: вставити очі, 
носик, оформити губки. Під лице підкласти декілька шарів синтапону, 
пришити до лиця пелюстки та підложку потайним швом. Середню частину 
каркасу туго обмотати синтапоном та перетягнути ниткою. 

Зшити український одяг та взуття для соняха згідно з ескізом     
(додаток 1).  

Для придання об’єму іграшки, під сорочку підкласти 2-3 шари 
синтапону. На рівні плеча пришити листя-ручки.  

Одягти соняха. Сорочку пришити нитками до каркасу на певній 
відстані від голови. Штани пришити ниткою до сорочки по умовній лінії 
талії. Талію виділити українською тасьмою або стрічкою. Взуття надіти на 
зігнутий каркас таким чином, щоб надати квітці стійкості, наповнити 
синтапоном, отвір зашити потайним швом, закріпивши на каркасі.  

Квітка готова. 
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Додаток 1 
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Додаток 1 (продовження) 
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Додаток 1 (продовження) 

 



8 
 

«ВОЛОШКА» 
 

Тривалість: 3-4 індивідуальних занять по 2 години. 

Матеріали: фетр (синього та зеленого кольорів), 
трикотаж та декоративна тасьма (чорного кольору), 
шовк або інша тканина (зеленого кольору), ситець 
(білого кольору), тасьма з українським орнаментом, 
шнурок зеленого кольору, мідний дріт, синтапон, 
фурнітура (очка), картон для шаблонів. 
 
Інструменти та обладнання: швейна машинка, 
ножиці, нитки поліестер №40, шпильки, голка для 
шиття, олівець, клей ПВА,  
 
Спецодяг: фартух, хустка. 
 
Історична довідка: ВАСИЛЬКИ або ВОЛОШКИ - символ ніжної і тонкої 
душевної краси, праведності і святості, душевної чистоти, скромності і 
привітності. Назва квітки, каже легенда, походить від імені хлопчика 
Василька, якого русалки на Зелені свята заманили в поле і залоскотали - і він 
перетворився у квітку, названу його іменем. Вважається, що васильки мають 
значну магічну силу як оберіг від злих духів, лихої долі та всіляких напастей 
˗ витівок лукавого. Тому їх навіть вирощують при садибах, освячують на 
Маковея та Великого Спаса. 
 

Технологія виготовлення 
 

Згідно з ескізом (додаток 2) виготовити шаблони з картону або 
використати готові, які додаються. Перевести на фетр пелюсткові частини 
голови волошки (2 великі та одну меншу), підложку під голову, руки-листя. 
На трикотаж чорного кольору перевести лице (серединка) волошки. На 
тканині, згідно з обраних кольорів, розкласти шаблони сорочки, спіднички, 
взуття. Потім обвести шаблони, враховуючи симетрію парних деталей, 
дольову нитку та принцип ощадливого використання матеріалів. Вирізати всі 
деталі. 

Виготовити каркас (орієнтовна довжина каркасу 120 см) з мідного 
дроту, протягнувши його в зелений шнурок, кінці закріпити туго ниткою. 
Зігнути каркас навпіл. 
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Пелюстки волошки скласти одну на одну, надавши певну форму квітки. 
Лице волошки стягнути по краю швом вперед голку та наповнити 
синтапоном або іншим наповнювачем. 

На каркас надіти підложку, пелюстки та лице волошки, туго закріпити 
на згині каркасу. Обшити лице декоративною тасьмою. Пришити пелюстки 
волошки до лиця та закрити місце пришивання підложкою, приклеївши її до 
пелюстків клеєм ПВА або силіконовим пістолетом. 

Зшити український одяг згідно з ескізом (додаток 2). Для придання 
об’єму іграшки під сорочку підкласти 2-3 шари синтапону. На рівні плеча 
пришити листя-ручки. До спіднички пришити резинку.  

Одягти волошку. На певній відстані від голови пришити до каркасу 
сорочку, до горловини сорочки пришити комірці-листячка. Спідничку 
пришити до сорочки по умовній лінії талії. Українською тасьмою або 
стрічкою оформити талію. За бажанням спідничку можна прикрасити 
фартушком. Взуття надіти на зігнутий каркас таким чином, щоб надати квітці 
стійкості, наповнити синтапоном, отвір зашити потайним швом, закріпивши 
на каркасі. Взуття можна прикрасити бантиком або листячком з фетру.  

У готовому вигляді пелюстки волошки намастити клеєм ПВА 
розведеним водою, надати певну форму пелюсткам та висушити.  

Квітка готова. 
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Додаток 2 
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Додаток 2 (продовження) 
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«МАК» 
 

Тривалість: 3-4 індивідуальних занять по 2 години.  
 
Матеріали: фетр (червоного та зеленого кольорів), 
трикотаж (зеленого кольору), декоративна тасьма 
(чорного кольору), шовк (зеленого або іншого 
кольору), ситець (білого кольору), тасьма з 
українським орнаментом, шнурок зеленого кольору, 
тоненька резинка, мідний дріт, синтапон, фурнітура 
(очка), картон для шаблонів. 
 
Інструменти та обладнання: швейна машинка, ножиці, шпильки, голка для 
шиття, нитки поліестер №40, олівець, клей ПВА. 
 
Спецодяг: фартух, хустка. 
 
Історична довідка. МАК - символ безконечності й незчисленності зоряного 
світу, всесвіту, і, водночас, сну і забуття. Мак в українців належав до 
рослинних символів, і ще М. Костомаров відмічав, що мак, як і калина є 
улюбленою рослиною в народі. В народній поезії він є символом не тільки 
прекрасного, а й дівочої вроди зокрема.  

Макова голівка - символ заспокоєння. Мак символізує красу, молодість 
та їх скороминущість: натяк на це дають макові пелюстки, які швидко і 
навіть легко обсипаються. Вінок із червоних маків-то вираз дівочої чистоти, 
яка також легко ранима та вразлива, як і маків цвіт. 

Має мак і магічну силу, спрямовану проти усякого зла - і проти відьми, 
і проти наврочення, і на виклик дощу, і на врожай... 
 

Технологія виготовлення 
 

Згідно з ескізом (додаток 3) виготовити шаблони з картону для 
виготовлення маку, 5-10 пелюсток, 2 підложки під пелюстки, лице, ручки-
листя, сорочку, штанці, взуття.  

Пелюстки та круглу підложку намастити клеєм ПВА розведеним водою 
та, надавши певну форму, висушити. На підложку по колу, накладаючи одну 
на одну, наметати пелюстки та застрочити на швейній машині. 
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На зелений трикотаж перевести лице маку, вирізати по контуру, 
наповнити синтапоном або іншим наповнювачем, затягнувши по краю на 
нитку швом вперед голку.  

Виготовити каркас (орієнтовна довжина каркасу 120 см) з мідного 
дроту, протягнувши його в зелений шнурок, кінці закрити туго ниткою. 
Зігнути каркас навпіл. На каркас надіти декоративну підложку, підложку з 
пелюстками та закріпити лице, пришивши ниткою до каркасу та підложки з 
пелюстками. Під лице пришити декоративну тасьму чорного кольору. 
Закрити місця пришивання декоративною підложкою, приклеївши її до 
квітки. 

На тканині білого кольору обвести шаблони сорочки, на зеленому 
шовку обвести шаблони штанців, на трикотажі ˗ взуття. Вирізати всі деталі.  

Зшити одяг згідно з ескізом (додаток 3), прикрасивши сорочку тасьмою 
з українським орнаментом. Для придання об’єму іграшки під сорочку 
підкласти 2-3 шари синтапону. На рівні плеча пришити листя-ручки. На 

верхній та нижні зрізи штанців пришити тоненьку резинку. 
Одягти іграшку.  Сорочку пришити ниткою на певній відстані від 

голови маку. До горловини сорочки пришити комірець-листячко, штанці 
пришити до сорочки по умовній лінії талії. Українською тасьмою або 
стрічкою оформити талію.  

Взуття надіти на зігнутий каркас таким чином, щоб надати квітці 
стійкості, наповнити наповнювачем, зашити отвір потайним швом. Взуття 
можна прикрасити бантиком або листячком. 

Квітка готова. 
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Додаток  3 
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Додаток 3 (продовження) 
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«РОМАШКА» 
 

Тривалість: 3-4 індивідуальних занять по 2 години. 
 
Матеріали: фетр (білого та зеленого кольорів), 
трикотаж (жовтого кольору), декоративна тасьма 
(білого кольору), шовк (зеленого або іншого кольору), 
ситець (білого кольору), тасьма з українським 
орнаментом, шнурок зеленого кольору, тоненька 
резинка, мідний дріт, синтапон, фурнітура (очі), картон 
для шаблонів. 
 

 
Інструменти та обладнання: швейна машинка, ножиці, шпильки, нитки 
поліестер №40, голка для шиття, олівець, клей ПВА. 
 
Спецодяг: фартух, хустка. 
 
Історична довідка. РОМАШКА ˗ символ традиційного душевного, 
інтимного вибору за принципом «любить ˗ не любить». І цьому вибору 
довіряється не одне покоління закоханих! 

Ромашці довіряють, як довіряють сонцю, бо в неї є дуже важливий 
сонячний елемент - золота серцевина. 

Ще її називають рум'янком або рум'янцем. Вже наші предки 
використовували її в лікувальних та профілактичних цілях - при малярії та 
жовтянці; у вигляді купелі (при купанні немовляти), як засіб для покращення 
зору та слуху, і навіть як оберіг проти чарів. 
 

Технологія виготовлення 
 

Згідно з ескізом (додаток 4) виготовити шаблони з картону або 
використати готові, які додаються. Перевести деталі голови ромашки на фетр 
з виворотної сторони згідно з кольором квітки.  

На трикотаж жовтого кольору перевести лице (серединка) ромашки. На 
тканині розкласти шаблони сорочки, спіднички, взуття згідно з обраними 
кольорами, потім обвести шаблони, враховуючи симетрію парних деталей, 
дольову нитку та принцип ощадливого використання матеріалів. Вирізати всі 
деталі. 
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Виготовити каркас з мідного дроту (орієнтовна довжина каркасу 120 
см), протягнувши його в зелений шнурок, кінці закріпити туго ниткою. 
Зігнути каркас навпіл. 

Зелену підложку та білі пелюстки намастити клеєм ПВА, розведеним 
водою, та підсушити. Пелюсткам надати певну форму. Наметати пелюстки на 
підложку та застрочити по колу на швейній машині. Виготовити лице 
ромашки із жовтого трикотажу: вставити очі, носик, оформити губки. Під 
лице підкласти декілька шарів синтапону, пришити його до пелюстків та 
підложки потайним швом. На каркас надіти підложку, пелюстки та лице 
ромашки. Туго закріпити їх на згині каркасу. Пришити декоративну тасьму 
по колу лиця. Приклеїти підложку до пелюстків клеєм ПВА або силіконовим 
пістолетом.  

Зшити український одяг згідно з ескізом (додаток 4). Для придання 
об’єму іграшки під сорочку підкласти 2-3 шари синтапону. До синтапону на 
рівні плеча пришити листя-ручки. До спіднички пришити резинку. Одягти 
ромашку.  

Сорочку пришити до каркасу ниткою на певній відстані від голови. До 
горловини сорочки пришити комірці-листячка. Спідничку пришити до 
сорочки по умовній лінії талії. Українською тасьмою або стрічкою оформити 
талію. За бажанням спідничку можна прикрасити фартушком.  

Взуття надіти на зігнутий каркас таким чином, щоб надати квітці 
стійкості, наповнити синтапоном, отвір зашити потайним швом, закріпивши 
на каркасі. Взуття можна прикрасити бантиком або листячком з фетру. 

Квітка готова. 
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Додаток 4 
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Додаток 4 (продовження) 
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«БАРВІНОК» 
 

Тривалість: 3-4 індивідуальних занять по 2 годин.  
 
Матеріали: фетр (зеленого  кольору, бузкового, або 
іншого кольору барвінку), трикотаж (зеленого, 
жовтого кольору), шовк (зеленого або іншого 
кольору), ситець (білого кольору), тасьма з 
українським орнаментом, шнурок зеленого кольору, 
тоненька резинка, мідний дріт, синтапон, фурнітура 
(очка), картон для шаблонів. 

Інструменти та обладнання: швейна машина, ножиці, нитки поліестер №40, 
голка для шиття, шпильки, олівець, клей ПВА.  

Спецодяг: фартух, хустка. 
 
Історична довідка. БАРВІНОК - символ вічності буття і життєвої сили, 
провісник весни. Уособлює невмирущу пам'ять про покійних. Звідси, 
хрещатий барвінок - барвінок під хрестом на могилі. Його форма - хрест або 
перехрестя — визначає його символіку: єднання живих людей з їх предками, 
котрі відійшли з цього життя. В символіці хрещатого барвінку знаходимо 
підтвердження того, що в цьому світі добро і зло, правда і кривда, всі інші 
протилежності пересікаються: барвінковий вінок використовують і на 
похоронах, і на хрестинах, і на святі врожаю, і на весіллі. Вінок з барвінку 
над дверима гарантує оселю від проникнення злої сили і його, як чарувальне 
зілля, використовує чаклунка. 

 Барвінок вчить мудрості життя: життя наповнене протилежностями,  і 
попереджає про його труднощі. 
 

Технологія виготовлення 
 

Згідно з ескізом (додаток 5) виготовити шаблони з картону для 
виготовлення барвінк: 5 пелюсток, 2 підложки під пелюстки, лице, ручки-
листя, сорочку, штанці, взуття. Пелюстки та круглу підложку намастити 
клеєм ПВА розведеним водою та, надавши певну форму, висушити. 
Наметати пелюстки на підложку та застрочити по колу на швейній машині.  
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На жовтий трикотаж перевести лице барвінку, вирізати по контуру, 
наповнити синтапоном або іншим наповнювачем затягнувши по краю на 
нитку швом вперед голку.  

Виготовити каркас з мідного дроту (орієнтовна довжина каркасу 120 
см), протягнувши його в зелений шнурок, кінці закріпити туго ниткою. 
Зігнути каркас навпіл. 

На каркас надіти декоративну підложку. На підложку з пелюстками 
пришити лице, закріпивши його ниткою до каркасу та декоративної 
підложки. Декоративну підложку приклеїти до квітки. 

На тканині білого кольору обвести шаблони сорочки, на зеленому 
шовку обвести шаблони штанців, на трикотажі ˗ взуття. Вирізати всі деталі. 
Зшити одяг згідно з ескізом, прикрасивши сорочку тасьмою з українським 
орнаментом.  
Для придання об’єму іграшки підкласти під сорочку 2-3 шари синтапону. На 
рівні плеча пришити  листя-ручки. На верхній та нижні зрізи штанців 

пришити тоненьку резинку. 
Одягти іграшку. Сорочку пришити ниткою на певній відстані від 

голови барвінку. До горловини сорочки пришити комірець-листячко, штанці 
пришити до сорочки по умовній лінії талії. Підв’язати на талії українською 
тасьмою або стрічкою. Взуття надіти на зігнутий каркас таким чином, щоб 
надати квітці стійкості, наповнити наповнювачем, зашити отвір потайним 
швом. Взуття можна прикрасити бантиком або листячком. Приклеїти очі, 
вишити носик та губки. 

Квітка готова. 
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Додаток 5 
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Додаток 5 (продовження) 
 


