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Навіть виробники туалетного паперу замислюються над тим, куди після 

використання рулону дівати втулку від нього. Хтось пропонує цей 

«непридатний матеріал»  просто змити ...  Але ми знаємо, що робити цього не 

потрібно ні в якому разі, тому що з втулок виходять чудові вироби для дітей. 

Чому б цю ідею не взяти на озброєння виробникам гігієнічних засобів і не 

малювати на обгортці паперу схему якоїсь однієї саморобки з втулки? І в світі 

відразу б стало менше сміття. Тим більше що вироби можна зробити 

найрізноманітніші легко і просто, це можуть зробити навіть маленькі діти. 

Втулка - це циліндр зі щільною вторинної паперу, висотою приблизно 10 

см і 5 см в діаметрі. Ще її називають рулончик, циліндр або трубка. Завдяки 

своєї форми і стійкості вона добре підходить для виготовлення об'ємних 3d 

виробів із застосуванням кольорового паперу, яким ця втулка оклеюється і з 

якого вирізаються додаткові елементи, або можна просто її розфарбувати. 

Трубки від паперових рушників теж цілком підійдуть. 

За вікнами зимно і сніжно. Тому зупинимося на виготовленні зимових 

іграшок, таких як сніговик та Дід Мороз. 

Технологічна карта по виготовленню СНІГОВИКА 

 

 

Для роботи вам необхідні: 

1. Втулка від туалетного паперу або від паперових 

рушників 

2. Фарба біла акрилова або гуашь. 

3. Маленькі пампони білого коляру 

4. Червоний та помаранчевий папір/фоаміран; 

5. Ножиці, клей, олівець технічний, прикраси: 

гудзики/паєтки/бусинки тощо 

6. Cинельна палочка 
  

 

Покриваємо втулку білою фарбою.  

Даємо висохнути 

  

 

Приклеюємо синельну палочку (можна стрічку червонного 

паперу) з двох боків діаметру втулки. 



На кінцях синельної палочки клеїмо пампони, як показано на фото.  

  
З помаренчевого паперу вирізаємо «морву»/нос сніговика, з червонного – шарф  та 

приклеюємо  

 

 
  

 

Тепер ми чітко бачимо, де закінчується голова сніговика. 

Далі даємо акцент на одяг сніговика гудзиками або іншими 

прикрасами. 

Чорним фламастером домальовуємо очі та рот.  

Наш сніговик ГОТОВ! 

 
 

 



Технологічна картка по виготовленню ДІДА МОРОЗА 

 

 

Для роботи вам необхідні: 

1. Втулка від туалетного паперу або від паперових 

рушників 

2. Червоний папір, білий, чорний/фоаміран; 

3. Ножиці, клей, олівець технічний, прикраси: 

гудзики/паєтки/бусинки тощо 

4. Вата  

5. Пампон червоний і білий 

6. Штучні очі (але можно їх зробити з паперу)  
  

 

З червоного паперу робимо конус (шапку) 

 
та приклеюємо його до втулки 

  

 

Обклеюємо лінію склеювання ватою по колу 

  

 

Білий пампон клеїмо на макушку конуса. 

Очі штучні приклеюємо одразу. 

Або робимо їх з білого та чорного паперу. 

  



 

Червоним пампоном визначаємо положення носу Діда  

  

З червонного паперу вирізаємо прямокутник та «одягаємо»/клеїмо його на Діда 

 

 
  

 

Приклеюємо бороду з вати та прикрашаємо «шубу» 

Діда. 

  

 

Наш Дід Мороз ГОТОВ! 

 

ФАНТАЗУЙТЕ  і  ТВОРІТЬ! 


