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ВСТУП 
 

  

                                                                     Кружляє, падає кленове листя, 

                                                                     Букетик листя я зберу сама. 

                                                                     В природі все продумано за змістом – 

                                                                     Весна і літо, осінь і зима. 

 

 

Кленове листя, кленовий сироп, кленовий ліс…Що ми знаємо про 

клен? Клен — дерево, що має лапате листя з гострими кінцями й глибокими 

вирізами; зі станом дерева пов’язують погодні зміни, — «якщо клен вчасно 

опадає, гостру зиму заповідає», «коли листя в клена починає «плакати», то 

через троє-четверо діб збереться на дощ»; з кленового твердого дерева здавна 

виготовляють посуд, ложки, виделки, ярма. У колядках клен виступає 

Світовим деревом. 

Цікаві факти про клен 

 

1. До цього виду належать не тільки дерева, але й кущі. Правда, досить 

високі — до 10 метрів. 

2. У Демократичній Республіці Конго в 2005 році були введені в обіг 

монети, виготовлені з кленової деревини. 

3. Японський клен внесений в Червону книгу з-за своєї рідкості. 

4. Всього в світі існує 150 видів цих дерев і чагарників, для більшості з 

яких батьківщина Азія. 

5. Більшість кленів скидають листя на зиму, але деякі види, що 

зустрічаються в Азії і в околицях Середземного моря, відносяться до 

вічнозелених рослин. 

6. У північноамериканських індіанців з племені ірокезів було свято, 

присвячений клену. 

7. Майже всі відомі види кленів використовуються в декоративних 

цілях. 

8. На просторах Сибіру ці дерева не зустрічаються. 

9. В Японії є своєрідна закуска, яку готують з вимочених протягом року 

в солі кленового листя, які потім обсмажують в солодкому тісті. 

10. На канадському прапорі зображений листок клена, але у нього 

всього 11 вершин, що робить це зображення недостовірним. Насправді у 

кленового листя їх набагато більше. 

11. З соку деяких видів клена виготовляють солодкий сироп і навіть 

цукор. 

12. Пасічники часто висаджують клени біля своїх володінь, так як ці 

дерева — чудові медоноси, і їх дуже люблять бджоли. 

13. У висоту старий клен може досягати 40 метрів. 

14. Саме кленова деревина користується найвищою популярністю у 

різьбярів по дереву. 



15. Це одне з самих швидкорослих дерев. За рік клен здатний додати у 

висоті до 1,5-2 метрів. 

16. Майже всі клени світу ростуть тільки в Північній півкулі. У 

Південній росте лише один вид із 150. 

 Цей майстер-клас розраховано на дітей старшого дошкільного віку та 

здобувачів освіти 1-2 класу. Розкажіть дитині цікаві факти про рослинний світ 

та запропонуйте зробити кленове листя в техніці оригамі. Адже, цей вид 

творчості має особливе значення  при підготовці руки дитини до виконання 

дрібних, точних та різноманітних рухів, узгодженої роботи руки та ока, 

розвиток окоміру та просторової уяви. 

 (При підготовці методичних рекомендацій до проведення майстер-класу 

використано джерела: https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-klen/; http:// 

ukrlit. org/slovnyk/; http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=593882) 

 

Технологічна карта 

«Виготовлення фігури «Кленовий лист» в техніці оригамі» 
 

 

 

 

 

1. Потрібно: кольоровий папір (помаранчевий, 

зелений. жовтий), ножиці, клей, картон 

коричневого кольору. 

 

 

 

 

2. Зробити 9 квадратів. 

https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-klen/
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=593882


 

 

 

 

3. З квадратів скласти базову форму 

«Повітряний змій». 
 

 

 

 

 

4. Відкласти 3 фігури. Це будуть модулі №1. У 

останніх 6 фігур зігнути сторони з 

протилежного кута «літачком». Це будуть модулі 

№2. 

 

 

 

 

5. Приклеїти до модуля №1 з двох сторін два 

модуля №2 як показано на фото. Гострі кути 

знаходяться зверху.  



 

 

 

 

6.Зробити три таких фігури. 

 

 

 

 

7. З’єднати три фігури таким чином: склеїти 

половинки модулів №2 першої  та третьої фігури 

до другої знизу. 

 

 

 

 

8. З коричневого картону вирізати смужку і 

приклеїти її до центру другої фігури. 

Кленовий лист готовий. 

 

Бажаю вам творчого натхнення! До наступної зустрічі! 


