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ЗИМОВА КАЗКА
Летять, летять сніжинки
На поле, ліс і сад,
Веселий свій таночок
Танцює снігопад…

От і прийшла до нас чаклунка-зима зі своїми холодними чарами.
Накрила весь світ широкими білими крилами і чарує, робить його казковим і
неповторним, білим-білим…
Як чудово на прогулянці в зимовому лісі!
Все навкруги біле, вкрите пухнастим м'яким снігом. На гілках дерев,
особливо на широких лапах ялинок, лежать купи снігу, схожі на шапки. Ліс –
неначе скарбниця тендітних зимових коштовностей.
Небо чисте, блакитне. На сонці сніг блищить, переливається і грає
всіма барвами веселки, навіть дивитися боляче на цю красу.
Мороз. Сніг вискрипує і хрумає під ногами. Якщо взяти в руки трохи
снігу і уважно роздивитися, то кожна сніжинка — як витвір мистецтва, ніби
якийсь казковий майстер-ювелір зробив ці крихітні ажурні зірочки.
Хто не радів першому снігові, який прикрашає весь навколишній світ
дивом! Хто не захоплювався морозним ранком, коли все вкрите срібним
пухнастим снігом!
Зима - найулюбленіша пора року дітей, коли можна на санчатах
покататися, і на лижах, і на ковзанах. Особливо добре, коли зима сніжна, коли
навколо багато заметів - можна і замків налаштувати, і снігових баб наліпити, і в
сніжки пограти.
Зима по-своєму красива і чарівна! Взимку ти ніби живеш у чарівній і
неповторній казці. А казка всюди…
Створіть свою казку, зробивши чудову композицію з кольорового
паперу, або ажурних серветок в техніці аплікація, відчуйте подих зимового
повітря, кришталеву красу зимового лісу!

Неохідні матеріали та інструменти:
- Кольоровий папір холодних відтінків (синій, блакитний, фіолетовий) та
білий папір;
- Ажурні серветки
- Клей;
- Ножиці та олівець.
Відібрати один аркуш кольорового
паперу для фону композиції.
Інші аркуші розрізати на менші
частини (якщо у вас цілий аркуш);
можна використовувати залишки
паперу з попередніх робіт.

Маленькі аркуші паперу скласти
навпіл в будь-якому напрямку.

Намалювати
половинки
дерев
різної
форми.
Зверніть
увагу,
середина дерева це лінія згину на
аркуші.

Вирізати. «Серединки» дерев не
викидайте, вони знадобляться для
створення композиції.

З білого паперу в довільній формі
вирізати хвилясті смужки – це снігові
замети.

Приклеїти замети. Щоб отримати
ефект об’ємності, деякі смужки слід
наклеїти
трохи
піднявши
над
поверхнею аркуша.

Наклеїти контури дерев. Для
виразності, можна силуети зимових
дерев наклеїти на білий папір, або
навпаки, біле дерево на кольоровий
папір.

Композиція «Зимова казка» готова!

Можна виготовити зимову композицію використовуючи паперові ажурні
серветки. Необхідно розрізати серветки навпіл, або на чотири частини і
наклеїти на папір холодного відтінку.

Пейзаж готовий! Ця композиція ніжна, легка, ніби кришталева і
робити її зовсім не складно!

