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ВСТУП
Наші давні предки обожнювали природу і вірили в існування добрих і злих
сил у ній. Намагаючись захиститися від зла, люди створили для себе цілу систему
оберегів. Обереги - це давні добрі символи. З їхньою допомогою народ зберіг свою
родовідну пам’ять, історію, культуру. За давніми уявленнями предків, світ складався
з трьох частин: небесна частина з божествами, що жили на ній, а також світилами сонцем, місяцем зорями; земна - з людиною і землею, на якій вона жила; підземна із духами зла, смертю, душами померлих родичів.
Птах - символізує довгоочікуване настання весни. Духовно чиста, образна і
символічна лялька-оберіг, адже птах в українській традиційній культурі - це
уособлення сім'ї, любові, покровитель дітей та жінок.
Птахи - дуже поширенi у мотивах орнаментів вишивок, вибійки,
зустрічаються на ювелірних прикрасах магічного призначення. Птаха зображували і
на весільному прянику. Відгомін культу птаха дійшов до нас у народного повір’я
про те, що пташине гніздо під стріхою - то «на добро», пташине подружжя на
весільному короваї - «на щасливе шлюбне життя». Дарунок птах - мотанка чоловіку
означає побажання йому довгої молодості і життєрадісності, жінці - краси та
привабливості.
Майстер-клас присвячений виробам, які з радістю приймуть діти і дорослі,
граючи разом або ж просто розбавляючи своє дозвілля подібним рукоділлям. Назва
ляльки походить від слова мотати. При виготовленні таких ляльок не використали
ножиці і голки, основу становила скручена тканина з намотаною ниткою. А якщо
правильно створенний, Птах - мотанка може принести вам вдачу, навіть виконати
заповітне бажання.

Технологiчна карта
Матерiали:
1.Тканина, краще бавовна
2. Нитки,краще червонi вовнянi
3. Вата

Квадратний клаптик тканини (20*20см).

По діагоналі складаємо його вдвічі.

Зводимо інші кути, склавши тканину вчетверо.

Складаємо в вісім разів.Отримуємо трикутник з
центральним кутом.

Відступаємо 1сантіметр. Притримуючи пальцем
нитку,починаємо намотувати її на цей кут,
формуємо дзьобик. Потрібно закріпити нитку, не
відриваючи її від мотка. Робимо останній виток,
залишаючи довгу петельку, її перекручуємо три
рази і затягуємо навколо дзьоба

Розгортаємо тканину.

Кладемо кульку з вати у самий центр з
виворітнього боку тканини.

Огинаємо кулю тканиною,це голівка птаха.
Створюємо шию птаха, намотуючи на неї нитку,
не більше і не менше п'яти разів. І так само
закріплюємо нитку, не відриваючи її від мотка.

Визначивши, де у птаха буде низ, а де верх
голови, пускаємо нитку знизу, переходячи на
створення наступної частини.

Починаємо формувати крильця, грудку ниткою,
яка не обірвалася,не забуваючи проговорити
бажання три рази на одному крилі і три рази на
іншому.

Намотуючи нитку по діагоналі тільця пташки так,
щоб вийшов хрестик на животику і спинці.

Зроблені птахи власноруч, несуть в будинок благополуччя, допомагають
увінчати успіхом починання у всіх домашніх справах.
Будьте щасливі і не забувайте частіше посміхатися -тодi бажання
обов'язково здiйснюються!

