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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Іграшка – один із давніх видів художньої творчості, вона постійно 
супроводжувала людину в житті. Таємниці майстерності виготовлення іграшки 
передавались з покоління в покоління від бабусі до онуків. Для дітей 
виготовлення іграшки – це не тільки гра і розвага, це спосіб творчої реалізації, 
придбання життєвих навичок. У процесі такої роботи розвивається образне та 
просторове мислення, пам’ять, творча уява, фантазія, художній смак, 
координація рухів, дрібна моторика рук.  Виховується  акуратність, 
наполегливість в досягненні мети, повага до своєї та колективної праці. 

Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного 
напряму та спрямована на вихованців віком від 6 до 16 років. 

 
Метою програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами 

м’якої іграшки. 
 Основні завдання: 

надати знання та сформувати вміння створювати м’які іграшки з різних 
видів штучних та натуральних матеріалів; 

розвинути образне та просторове мислення, творчі здібності, фантазію, 
естетичний та кольоровий смаки, координацію рухів, дрібну моторику рук, 
окомір; 

виховати посидючість, акуратність, наполегливість в досягненні мети, 
дружні взаємовідносини в колективі, почуття взаємодопомоги, повагу до своєї 
та колективної праці, емоційно-позитивне, творче ставлення до занять. 
  

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання: 
1-й рік – початковий рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 
2-й рік – основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 
3-й рік – вищий рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень. 

 
Для виконання особливо складних робіт, у період підготовки до виставок 

та конкурсів дитячих робіт та для учнів з обмеженими можливостями 
проводяться індивідуальні  заняття 1 раз на тиждень по 1 годині для основного 
та по 2 години для вищого рівня навчання. 

 
Програма початкового рівня передбачає знайомство з нескладними 

матеріалами для виготовлення пласких іграшок, прийомами роботи з цими 
матеріалами, простими геометричними формами для виготовлення іграшки, 
способами з’єднання деталей, термінами «симетрії» та «асиметрії» в іграшці. 
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 Програма основного рівня навчання спрямована на опанування знань, 
методів та вмінь пошиття іграшки з використанням швейного обладнання 
(електрична швейна машина), електричного обладнання (праска), що дає 
можливість розширювати свої знання в роботі зі складними матеріалами. 
Програма передбачає опанування елементів декоративного оздоблення іграшок. 
Навчання стає продуктивним, а ставлення вихованців до занять – емоційно-
позитивним, творчим. 

Програма вищого рівня включає роботу з виготовлення складних 
каркасних іграшок, проектування та створення своїх власних робіт та виробів 
практичного вжитку (оформлення житлових кімнат, використання в побуті). 

На заняттях гуртка інтегрується інформація  з різних галузей знань: 
історії, літератури, креслення, відкриваються широкі можливості для 
професійної орієнтації вихованців.  
 Контроль за засвоєнням програми здійснюється через поточні перевірки  
знань та умінь протягом всього курсу навчання з урахуванням участі в 
конкурсах та виставках різних рівнів. 

 Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 
Навчальний матеріал адаптований до занять з вихованцями різного рівня 
підготовленості. У гурток приймаються діти, які виявили інтерес до пошиття 
іграшок. 
 

Початковий рівень 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 2 3 4 5 
1. Вступ 2 1 3 
2. Матеріали, інструменти та 

приладдя для виготовлення м’якої 
іграшки 

1 2 3 

3. Іграшки з простих геометричних 
форм 2 22 24 

4. Іграшки з конусу та кола 2 19 21 
5. Прикраси для новорічної ялинки 

(іграшка-підвіска) 
2 22 24 

6. Символ Нового року 2 22 24 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 
7. Асиметричні іграшки 1 23 24 
8. Іграшка-подушка 1 23 24 
9. Іграшки-рукавички до 

театралізованої вистави за 
мотивами народної казки 

9 57 66 

10. Підсумок  - 3 3 
 Разом 22 194 216 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (3 год.)  
Теоретична частина. Історія іграшки. Знайомство з гуртком  м’якої 

іграшки «Казка». План роботи на рік. Правила поведінки в колективі та техніка 
безпеки під час занять в гуртку. Правила пожежної безпеки. 

Практична частина. Розподіл робочих місць. Складання робочого 
кошика. 

2. Матеріали, інструменти та приладдя для виготовлення м’якої 
іграшки (3 год.) 

Теоретична частина. Види тканин: драп, коротковорсове штучне хутро, 
велюр, їх властивості та застосування.  

Шаблони та інструменти для виготовлення іграшки (голки, шпильки, 
швейна крейда, олівець, види ножиць) та їх застосування. Шаблони паперові та 
картонні. Загальне уявлення про застосування шаблонів, голок, шпильок, 
ножиць для паперу, тканини, хутра.  

Техніка безпеки при роботі з голками, шпильками, ножицями. 
Практична частина. Виконання вправ на визначення матеріалів, 

інструментів, приладдя та їх безпечне застосування. 
 
3. Іграшки з простих геометричних форм (24 год.)  
Теоретична частина. Прості геометричні форми: коло, трикутник, овал, 

ромб, прямокутник. Термін «симетрія», його визначення. Симетричність 
простих геометричних форм.  

Правила виготовлення шаблонів для іграшок. Послідовність розмітки, 
крою і пошиття обраного виробу.   
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Правила розкрою тканини, хутра. Прийоми пошиття з тканини, хутра 
(петельний шов, шов вперед голку).  

Правила техніки безпеки при роботі з ножицями, шпильками, голками.  
Практична частина. Виготовлення шаблонів для  іграшок, переведення 

контурів шаблонів на матеріал. Розкрій по контуру тканини, хутра, скріплення 
шпильками деталей іграшок. Пошиття іграшок. Створення об’ємності виробу, 
певного виразу мордочки іграшок, оформлення робіт. 

Підготовка іграшок до виставки. Участь у виставках, конкурсах. 
 
4. Іграшки з конусу та кола (21 год.)  
Теоретична частина. Конус, його види. 
Види іграшок, які виготовлені з конусу та кола (пташки, звірі, ляльки). 

Послідовність виготовлення шаблонів для іграшок із конусу.  
Циркуль, його застосування. Правила користування циркулем. Правила 

виготовлення шаблонів для іграшок за допомогою циркуля.  
Симетричність шаблону. Послідовність розмітки, крою та шиття обраного 

виробу. Прийоми шиття з тканини, хутра.  
Техніка безпеки з інструментами та приладдям при виготовленні шаблонів 

та пошитті іграшок. 
Практична частина. Виготовлення шаблонів, переведення контурів 

шаблонів на матеріал. Розкрій виробів, скріплення деталей, пошиття іграшок. 
Створення об’ємності виробу, певного виразу мордочки іграшок. Оформлення 
робіт. 

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
 

5. Прикраси для Новорічної ялинки (іграшки-підвіски) (24 год.)  
Теоретична частина. Традиції святкування Нового року та Різдва в різних 

країнах світу. Техніка безпеки під час святкування Новорічних свят.  
Визначення розміру прикрас до розміру ялинки. Послідовність 

виготовлення шаблонів, розмітки на матеріалі крою. Підбір матеріалів для 
іграшок, використання смужок, шнурків, кольорових товстих ниток для 
підвіски. 

Практична частина. Виготовлення шаблонів, переведення контурів 
шаблонів на матеріал, розкрій виробів, скріплення деталей, зшивання іграшок 
декоративною ниткою петельним швом. Створення об`ємності виробу. 
Оформлення робіт.  

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
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6. Символ Нового року (24 год.)  
Теоретична частина. Символи Нового року відповідно до традицій 

народів східних країн. Малювання ескізу символу наступаючого року. Підбір 
матеріалів та визначення їхніх властивостей для пошиття іграшки. Підбір 
приладдя та інструментів згідно з властивостями матеріалів для виконання 
запланованої роботи. Прийоми оформлення іграшок. 

Практична частина. Виготовлення шаблонів згідно з ескізами іграшок. 
Перенесення контурів шаблонів на матеріал, розкрій та пошиття іграшок, 
створення об`ємності виробу, певного виразу мордочок іграшок. Оформлення 
робіт.  

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
 
7. Асиметричні іграшки (24 год.)  
Теоретична частина. Термін «асиметрія», її визначення. Асиметричні 

напівоб’ємні іграшки. Поєднання симетричних та асиметричних деталей в 
іграшці. Правила нанесення асиметричних шаблонів іграшок на матеріал. 
Правила розкрою іграшок.  

Практична частина. Малювання ескізів для асиметричної напівоб’ємної 
іграшки. Виготовлення шаблонів з поєднанням симетричних та асиметричних 
деталей. Перенесення контурів шаблонів на матеріал, розкрій та пошиття 
іграшок з використанням швів згідно з властивостями матеріалів. Створення 
об`ємності виробу, певного виразу обличчя або мордочок іграшок. Оформлення 
робіт.  

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
 
8. Іграшка-подушка (24 год.)  
Теоретична частина. Інтер’єрна іграшка, її призначення, види та 

оформлення. Вибір іграшок для різних видів інтер’єру. Поєднання виду, 
розміру та матеріалів  іграшки з кольоровою гамою інтер’єру. 

Послідовність розмітки, крою та шиття виробів.  
Практична частина. Малювання ескізів іграшок, підбір матеріалів для 

виготовлення та оздоблення іграшок. Виготовлення шаблонів згідно з ескізом. 
Переведення контурів шаблонів на матеріал, розкрій та пошиття іграшок. 
Створення об`ємності виробу, певного виразу обличчя або мордочок іграшок. 
Оформлення робіт.  

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
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  9. Іграшки-рукавички до театралізованої вистави за мотивами 
народної казки (66 год.)  
  Теоретична частина. Іграшки-рукавички, їх призначення. Вибір казки 
для пошиття персонажів у вигляді іграшок-рукавичок. Технологія виготовлення 
іграшок-рукавичок. Різниця між напівоб’ємною та іграшкою-рукавичкою за 
технікою виготовлення та призначенням. 

Практична частина.  Малювання ескізів, послідовність розмітки, 
розкрою, пошиття  виробів. Виготовлення шаблонів для іграшок-рукавичок, 
нанесення контурів на матеріал, розкрій та пошиття іграшок, створення певного 
виразу мордочок іграшок. Оформлення робіт.  

Підготовка іграшок до вистави. Участь у виставі. 
 
 10. Підсумок (3 год.) 
 Практична частина. Театралізована вистава «Народна казка» з 
використанням іграшки-рукавички. Підсумки року.  

 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- види іграшок за формою, призначенням; 
- види тканин, ниток, наповнювачів, фурнітури для виготовлення іграшок; 
- інструменти та приладдя для виготовлення іграшок, що використовуються 
на заняттях гуртка; 
- способи розмітки на матеріалі за допомогою шаблонів; 
- прийоми використання різних ручних швів; 
- визначення термінів «теплі» та «холодні» кольори; 
- послідовність виготовлення м’якої іграшки; 
- техніку безпеки роботи з інструментами та обладнанням гуртка. 

 
Вихованці мають вміти: 
- розрізняти матеріали за їх властивостями; 
-  безпечно користуватися інструментами та обладнанням;  
- малювати ескізи іграшки; 
- виготовляти симетричні та нескладні асиметричні шаблони для іграшок; 
- робити розмітку на матеріалі та розкроювати іграшку; 
- зшивати іграшку різними ручними швами; 
- економно використовувати матеріал; 
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- наповнювати форму іграшки; 
- оздоблювати іграшку простими елементами; 
- показувати виставу з використанням іграшки-рукавички. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
- організації робочого місця; 
- безпечного користування інструментами та обладнанням гуртка; 
- економного використання матеріалів; 
- індивідуальної та колективної роботи за обраною іграшкою або темою; 
- вправного користування шаблонами асиметричних іграшок; 
- вправного пошиття іграшки декоративним петельним швом. 

 
 
 

Основний рівень, перший рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 1 3 
2. Види тканин для виготовлення 

іграшок 1 2 3 

3. Електрообладнання: швейна 
машина, праска 4 23 27 

4. Плоска та об’ємна аплікація 1 17 18 
5. Елементи вишивки в іграшці 1 17 18 
6. Напівоб’ємна інтер’єрна іграшка 2 22 24 
7. Об’ємна іграшка 3 48 51 
8. Об’ємна іграшка з аплікацією 3 42 45 
9. Іграшки-сувеніри 2 22 24 
10. Підсумок - 3 3 

 Разом 19 197 216 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (3 год.) 
 Теоретична частина.  План роботи, завдання  гуртка на навчальний рік. 

Правила техніки безпеки при роботі з обладнанням. Огляд робіт вихованців, 
зроблених за попередні роки. 

 Правила участі робіт у конкурсах. 
 Практична частина.  Розподіл  та підготовка робочих місць між 

вихованцями. 
 
 2. Види тканин для виготовлення іграшок (3 год.) 
 Теоретична частина.  Види тканин: плюш, штучне хутро з довгим 
ворсом, фліс, фетр, бавовна, льон, їхні властивості та застосування. Правила 
розкрою цих матеріалів. 
 Практична частина.  Визначення напрямку ворсу на плюші та його 
властивості. Визначення напрямку довгого ворсу хутра, розкрій деталей 
іграшки з довгим ворсом без пошкоджень. 

 
  3. Електрообладнання: швейна машина, праска (27 год.)  

 Теоретична частина. Швейна електрична машина. Призначення, будова 
машини, правила користування, техніка безпеки під час роботи на швейній 
машині.  
 Електрична праска із парою. Призначення, будова праски, правила 
користування, техніка безпеки при роботі із праскою.                  
 Практична частина. Підключення швейної машини до електромережі, 
відпрацювання навичок підготовки швейної машини до роботи (включення 
машини, намотка нитки на шпульку, заправка верхньої та нижньої нитки).  

Шиття різними видами строчок.  
Безпечне користування праскою (включення праски в електромережу, 

режими прасування, відключення праски від електромережі). 
 
 4. Плоска та об’ємна аплікація (15 год.)  
 Теоретична частина. Аплікація з тканини та її види. Вибір малюнка для 
аплікації. Підбір тканини за фактурою і кольором. Композиція та 
оздоблювальні елементи. Розробка ескізу. 
 Практична частина. Малювання ескізу. Виготовлення шаблонів згідно з 
ескізом. Переведення шаблонів на матеріал. Розкрій деталей аплікації. 
З’єднання та наклеювання або нашивання деталей на підоснову. Оздоблення 
виробу. 



11 
 
  
 5.  Елементи вишивки в іграшці (18 год.)    
 Теоретична частина. Роль елементів вишивки в оформленні іграшки.
 Створення певного образу обличчя, мордочки та декоративне оздоблення 
іграшки за допомогою елементів вишивки. 
 Види вишивальних швів.  

 Практична частина. Оформлення мордочки тварини або обличчя ляльки 
за допомогою вишивки. Виготовлення шаблонів деталей для обраної іграшки. 
Техніка вишивання одним або декількома з обраних швів. Виготовлення 
іграшки з елементами вишивки.   

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 6. Напівоб’ємна інтер’єрна іграшка (27 год.)  
 Теоретична частина. Характерні особливості  та призначення 
напівоб’ємної іграшки, її роль в інтер’єрі. Вибір іграшки або композиції для 
виготовлення. Вибір матеріалів, кольорової гами, оздоблення, фурнітури 
іграшки згідно з інтер’єром. Послідовність виконання робіт.  

 Практична частина. Малювання ескізу іграшки, підбір та підготовка 
матеріалів для основи та оздоблення. Підбір фурнітури. Виготовлення шаблонів 
згідно з ескізом. Розкрій матеріалів за шаблонами. Зшивання окремих частин 
виробу. Оформлення робіт.  

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 7. Об’ємна іграшка (51 год.)   
 Теоретична частина. Об`ємна іграшка та особливості її створення. 
Умовні позначки на шаблонах.   
 Вибір іграшок для пошиття. 
 Правила комбінування матеріалів. Поєднання видів матеріалів  за 
фактурою та кольором. Матеріали та фурнітура для оздоблення іграшок.  
 Практична частина. Малювання ескізу іграшки. Виготовлення шаблонів 
згідно з ескізом. Перенесення шаблонів на тканину. Розкрій  та зшивання 
іграшок. З’єднання деталей з основою іграшки. Кріплення фурнітури. 
Наповнення іграшки.  Формування мордочки, перетяжка лапок, оздоблення та 
оформлення іграшки згідно з ескізом.  

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 8. Об’ємна іграшка з аплікацією (45 год.)  
 Теоретична частина. Роль аплікації в іграшці. Види аплікацій. Деталі 
іграшки, на яких можливе розміщення аплікації.  
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 Вибір іграшки для виконання роботи з аплікацією. Підбір матеріалів та 
аплікації для створення виробу.  

 Практична частина. Малювання ескізів аплікації. Виготовлення 
шаблонів, перенесення їх на матеріал, розкрій іграшок та аплікацій. Нанесення 
аплікацій на деталі іграшок обраним способом. Пошиття та оформлення 
іграшок.    

Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 9. Іграшки-сувеніри (24 год.)  
 Теоретична частина. Види сувенірів. Роль подарунка, виготовленого 
власними руками. Правила дарування та отримання подарунка.  
 Вибір виробу для виготовлення подарунка в якості сувеніра. Матеріали 
для сувенірів: фетр натуральний або штучний. 
 Практична частина. Малювання ескізу. Виготовлення шаблонів, 
переведення його на матеріал, розкрій, зшивання та наповнення іграшки. 
Оформлення сувеніра.  
 Підготовка іграшок до виставок. Участь у виставках, конкурсах.  
 
 10. Підсумок (3 год.)  
 Практична частина. Виставка робіт вихованців. Підбиття підсумків за рік. 
 

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати:  
- властивості складних видів тканин для виготовлення іграшок; 
- правила роботи на швейній машині  та правила користування праскою; 
- види машинних швів та їх застосування; 
- види аплікацій; 
- способи виготовлення іграшок з аплікацією; 
- види вишивальних швів; 
- визначення термінів «сувенірна іграшка», «об’ємна» та «напівоб’ємна 

іграшка»; техніку їх виготовлення. 
 
Вихованці мають вміти: 
- підбирати тканини за фактурою та кольором для обраних виробів; 
- готувати до роботи та розкроювати складні матеріали; 
- безпечно користуватись праскою та швейною машиною; 



13 
 
- шити на швейній машині; 
- виготовляти аплікації за власними ескізами; 
- оформлювати іграшку із застосуванням елементів вишивки. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
-   роботи зі штучним хутром з довгим ворсом,  флісом, натуральним або   

штучним фетром згідно з їхними властивостями; 
-     вільно використовувати матеріали та інструменти при створенні іграшки; 
-     безпечного користування електрообладнанням гуртка; 
-     участі у виставках, конкурсах. 

 
 
 

Вищий рівень, перший рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 3 - 3 
2. Допоміжні матеріали для 

виготовлення іграшки 
1 8 9 

3. Матеріали та приладдя для 
каркасної іграшки  

2 1 3 

4. Внутрішні та зовнішні каркаси для 
іграшок 

1 14 15 

5. Каркасна іграшка 2 46 48 
6. Шарнірна м’яка іграшка 2 37 39 
7. Поєднання аплікації та вишивки в 

іграшці 
1 14 15 

8. Іграшка-лялька та одяг для неї 2 46 48 
9. Іграшки за власним проектом 2 31 33 
10. Підсумок - 3 3 

 Разом 16 200 216 
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ЗМІСТ 
 
1. Вступ (3 год.)  

 Теоретична частина. План роботи гуртка на рік. Техніка безпеки під час 
занять. Правила безпечного користування електрообладнанням гуртка. 
 Правила підготовки та створення власного проекту.  
 
 2. Допоміжні матеріали для виготовлення іграшки (9 год.)  
 Теоретична частина. Допоміжні матеріали для виготовлення іграшки 
(флізілін, дублери, штучна та натуральна шкіра), їхні властивості та 
застосування. Техніка використання допоміжних матеріалів. 
 Практична частина. Виготовлення іграшки із застосуванням допоміжних 
матеріалів.  
 Підготовка виробів до виставок. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 
 
 3. Матеріали та приладдя для виготовлення каркасної  іграшки  (3 год.)  
 Теоретична частина. Каркасна іграшка.  Інструменти та матеріали для 
виготовлення каркасної іграшки.  
 Види дроту. Методи визначення видів дроту за виглядом та 
властивостями. 
 Техніка безпеки при роботі з дротом та інструментами. 
 Практична частина. Визначення видів дроту, його придатність до роботи 
з виготовлення каркасів для іграшок. 
 
 4. Внутрішні та зовнішні каркаси для іграшок (15 год.)  
 Теоретична частина. Види каркасів для іграшок. Використання різних 
видів каркасів у виробленні іграшки.  
 Техніка виготовлення зовнішніх та внутрішніх каркасів. Види обмотки 
каркасів, методи їхнього виготовлення.  

Практична частина. Виготовлення внутрішніх та зовнішніх каркасів для 
іграшок. 
 
 5. Каркасна іграшка (48 год.) 
 Теоретична частина. Види іграшок, які потребують виготовлення 
каркасів. Вибір каркасної іграшки для пошиття.   
 Підбір матеріалів для іграшок та каркасів. Підготовка інструментів для 
роботи. Послідовність виконання роботи. 



15 
 
 Практична частина. Малювання ескізу. Виготовлення шаблонів, 
перенесення на матеріал та розкрій. Зшивання іграшок. Підготовка дроту та  
виготовлення каркасу іграшки. Завершальна обробка каркасної іграшки. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 

 
 6. Шарнірна іграшка (39 год.)  
 Теоретична частина. Термін «шарнірна іграшка». Об’ємна та шарнірна 
іграшка, їхні відмінності.  
 Термін «мотузковий шарнір». Види мотузкових шарнірів.  
 Техніка виготовлення шарнірних іграшок. 
  Практична частина. Малювання ескізів. Виготовлення шаблонів для 
іграшок, розкрій, зшивання окремих деталей, наповнення, зашивання отвору 
для наповнення. Збирання іграшки в єдине ціле шарнірним потайним або 
наскрізним кріпленням. 
 
 7. Поєднання аплікації та вишивки в іграшці (15 год.)  
 Теоретична частина. Поєднання аплікації та елементів вишивки в 
іграшці. Оформлення різних видів мордочок тварин та обличчя ляльок 
аплікацією та вишивкою за їх емоційним станом. 
 Практична частина. Виконання зразків оченят, носиків, ротиків іграшок 
із застосуванням аплікації та елементів вишивки. 
 
 Тема 8. Іграшка-лялька та одяг для неї  (48 год.)  
 Теоретична частина. Лялька в житті дитини. Види ляльок. Ляльки із 
текстильних матеріалів. Техніка виготовлення та  особливості їх оформлення. 
Особливості виготовлення волосся для ляльки, її зачіска. Елементи 
конструювання одягу для ляльки. Виготовлення та оздоблення одягу. 
 Практична частина. Малювання ескізу. Виготовлення шаблонів деталей 
ляльки, розкрій та зшивання. Виготовлення волосся, оформлення зачіски, 
оформлення обличчя, надання певного виразу.  
 Обмірювання ляльки, побудова викрійок одягу на неї. Розкрій та пошиття 
лялькового одягу. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 

 
 9. Іграшка за власним проектом (33 год.)  

 Теоретична частина. Аматорська іграшка, її визначення. Визначення 
іграшки за її видом та призначенням. Послідовність виконання роботи. Захист 
проекту. 
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 Практична частина. Малювання ескізів. Виготовлення шаблонів згідно 
з ескізом, переведення на матеріал, розкрій та пошиття іграшок, оформлення 
іграшок, надання певного виразу обличчю або мордочки.  
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 10. Підсумок (3 год.) 
 Практична частина. Звітна виставка робіт. Підбиття підсумків. 
 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- допоміжні матеріали для виготовлення іграшок; 
- матеріали та приладдя для виготовлення внутрішніх та зовнішніх каркасів 

для іграшок; 
- види каркасних іграшок; 
- види шарнірних іграшок; 
- визначення терміну аматорська іграшка, техніка її виготовлення. 
 
Вихованці повинні вміти: 
- виготовляти іграшки із застосуванням допоміжних матеріалів; 
- виготовляти різні види іграшок; 
- виготовляти іграшки-ляльки та шити одяг для них; 
- створювати аматорські роботи за власним проектом і бажанням; 
- безпечно користуватися дротом при виготовленні каркасів для іграшок. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- користування допоміжними матеріалами за необхідністю; 
- безпечного користування електрообладнанням гуртка (швейна електрична 

машина, праска); 
- поєднання різних технік при оформленні іграшки; 
- захисту проектів. 
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