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Тема: Виготовлення змія-літака 

Мета: 

продовжувати розкривати поняття «літальний апарат»;  

закріплювати початкові навички роботи з інструментами; навчати 

створювати (на елементарному рівні) виразний образ лінійними засобами; 

формувати у дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати 

характерні риси лінійних форм;  

розвивати творчу уяву, дрібну моторику рук; 

стимулювати розвиток допитливості;  

забезпечувати доброзичливу атмосферу в дитячому колективі; 

виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу;  

Обладнання: кольорові олівці або фломастери; простий олівець; гумка. 

Хід заняття: 

 

І. Організаційний момент. 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь: 

Керівник читає вірш 

Змій злітає у височінь. 

Ти тепер у нього тінь. 

Швидше з ним подружися, 

Міцно за нитку держися. 

 

Він буде радістю твоєю, 

Відкриє синь і небеса. 

Він стане метою однією, 

Подарує чарівні небеса. 

 

Закрий натомлені очі, 

Відчуй його політ. 

Послухай як серце стукоче, 

То мрія твоя - зореліт. 

(Ольга Павлік - автор) 

Бесіда 

–       3 якою метою люди придумали змія?  

- Як виглядали перші змії? 

–       Чому зміїв почали використовувати лише як розваги? 

–       Чи може повітряний змій може замінити літачок? 

–       Чи любите ви запускати зміїв? 

–       У якому випадку змій вам стане в нагоді? 

–       Для чого інженерам-конструкторам потрібні лінії, крапки, плями? 

–       Що можуть зображувати крапки? плями? лінії? 

Метеріал до бесіди з історії.  

Повітряні змії - це, напевно, найперші літальні апарати, підняті в 

повітря людиною чотири тисячі років тому. Першими їх навчилися робити 

стародавні китайці і японці. Барвисті повітряні змії використовувалися 



головним чином для прикраси свят. Їм надавали вид птахів, метеликів або 

небачених звірів, але особливо вражаюче виглядав літаючий дракон, що 

вважається на Сході символом влади і благополуччя.  А ось київський князь 

Олег, ідучи війною на Царгород в 906 р, використовував повітряних зміїв для 

залякування ворога. Він на штурм міста послав полчища повітряних 

"вершників" і "коней", і Царгород був позбавлений захисників, що 

застрахались нападників з неба.  

Важливо відзначити використання повітряних зміїв при розробці 

перших літаків. Зокрема, А.Ф. Можайський, перш ніж почати будівництво 

свого літака, провів серію випробувань з повітряними зміями, які тягнула 

упряжка коней. На підставі результатів цих випробувань були підібрані 

розміри літака, які повинні були забезпечити йому достатню підйомну силу.  

З розвитком повітроплавальних і авіаційних літальних апаратів 

повітряні змії стали застосовувати виключно в розважальних і спортивних 

цілях.  

У жовтні відзначають Всесвітній день повітряних зміїв (World Kite 

Day).  В цей день любителі повітряних зміїв у всьому світі запускають своїх 

літаючих "улюбленців". 

Тут змагаються у майстерності. До конструкцій зміїв є свої вимоги. 

Конструкції повітряних зміїв мають відповідати певним параметрам, інакше 

нічого не вийде і змій не підніметься у повітря. 

Виготовлення повітряних зміїв вимагає великої уяви та сприяє 

розширенню кругозору. У процесі вибору типу та форми змія розвиваються 

дизайнерські схильності, у конструктора з'являються можливості для 

художнього самовираження у процесі вигадування емблем та інших 

елементів прикраси 

Виготовлення повітряних зміїв – це заняття, в якому кожна деталь грає 

важливу роль, і тому все має відповідати певним правилам та принципам, від 

яких залежить політ. Необроблений шматок дерева звичайно може служити 

подобою човна, адже він здатний робити те саме, що і найсучасніший 

морський лайнер – триматися на воді та просуватися вперед. Але у повітрі 

все інакше. 

Можна зробити щось схоже на повітряного змія або літак, але, він не 

буде триматися в небі. Цей факт змушує нас подивитися на наше хобі з 

іншого погляду. 

Виготовлення та запуск повітряних зміїв - це введення в аеродинаміку. 

Так називають розділ фізики, який вивчає сили, що діють на тіло в повітрі.  

Робота над запуском повітряних зміїв дозволяє познайомитися з 

метеорологією, тому що погода та польоти взаємопов'язані. 

Тут слід лише нагадати, що вивчення погоди, важливе саме собою, 

може бути пов'язане з дослідженням місцевих природних та географічних 

особливостей, що має велике значення, і не лише у частині метеорології. 

Практична робота. Виготовлення конструкції у вигляді літака 

Щоб зробити змія, який нагадує літака в польоті, використовуємо 

хитрість: тятиву закріплюємо між бічними частинами. Під натиском вітру 



вона буде то натягатися, то послаблюватися. Це створе ефект «крилатої» 

конструкції. 

Необхідні матеріали: 

8 паличок діаметром менше 1 см і довжиною 30,5 см, 3 палички по 91,5 

см і 3 по 150 см з липи або сосни; 

нейлон або поліетиленова плівка; 

волосінь; 

котушка. 

Покладіть перед собою прути довжиною 150 см паралельно один 

одному. 

Поперек розмістіть палицю 91,5 см на відстані 59,75 см від краю. 

Прив'яжіть її нитками так, щоб між першою і другою залишилося 

відстань 30,5 см, а між другою і третьою - 61 см. 

Відступивши 30,5 см в більшу сторону, притисніть другу палицю 

довжиною 91,5 см. 

Підв'яжіть 4 коротких рейки на відстані 30,5 см один від одного під 

кутом таким чином, щоб внизу вони сходилися в трикутник. 

Перевірте, щоб кінці коротких планок зімкнулися, перекрийте 

останньою рейкою довжиною 91, 5 см. Вийшли «ясла», прив'язані в центрі 

конструкції. 

Все зв'яжіть нитками, промазаними клеєм. 

Скріпіть кінці довгих палиць, попередньо замочених у воді. Намочити 

їх потрібно для того, щоб вони не зламалися при згинанні. 

Між кінцями «крил» натягніть волосінь. 

Для виготовлення «тіла» змія з тканини виріжте п'ятикутник (верхня і 

нижня сторони по 30,5 см, висота 91,5 см + 2 см на подворот). У центрі 

зробіть квадрат з довжиною сторони 30,5 см. 

Від нижніх кутів квадрата відміряйте вліво і вправо по 59,75 см. 

До отриманих точкам простягніть відрізки від кінців верхньої і нижньої 

сторін п'ятикутника. Вийшло полотно з віконцем посередині. 

Обшийте і проклейте дерев'яний остов змія. 

Додатково виріжте 4 вставки для «ясел». Кожна розміром 30,5 х 30,5 

см. Вставте їх у «віконця», приклейте. 

Зробіть хвіст з мотузки і залишків тканини, прикріпіть з одного боку 

«ясел». 

З іншого боку змайструйте вуздечку з двох пов'язаних між собою лісок 

і міцно прив'яжіть до них нитку з котушкою (леером). 

Закріплення нових знань та вмінь учнів 
Три група дітей відповідають на запитання- лото. 

-У чому спільність повітряного змія і літака? 

- Назвіть науки, що досліджують повітроплаванння? 

- Для чого потрібен змій? 

- Які дані використовують для побудови змія? 

- Дайте своє визначення поняттю техніка. 

https://koon.ru/uk/zheleznye-nalichniki-dlya-okon-kak-sdelat-reznye-nalichniki-na/


Для того щоб конструкція не завалювалася на один бік і не розпадалася 

в повітрі, точно дотримуйтеся розмірів і міцно зв'язуйте деталі між собою. 

Такого змія запустити одному проблематично, тому кличте товаришів і 

отримуйте радість від запуску «птахи» в небо. 

 

 

 
 Будова каркаса повітряного змія «Літак» 

 
 Будова з’єднувальних вузлів елементів каркаса повітряного змія 

«Літак». 

Матеріали і інструменти, які потрібні для конструювання змія 



Вся принадність цієї саморобки полягає в тому, що при будь-якій 

наявності матеріалу, який ви зможете вибрати для себе відповідну модель. І в 

цьому я вас зараз буду переконувати! 

Спочатку наведу невеликий наочний приклад. У містах періодично 

буває вітряна погода, вітер цілодобово дме і дме, збираючи все, що не так 

лежить. Вгору злітають різні легкі предмети, зовсім, як і вниз з балконів - 

всілякі речі. Але одного разу вітер стихає, настає період, який я називаю 

«китайські ліхтарики». І дійсно, дерева акуратно «прикрашені» 

поліетиленовими пакетиками. А чому? Та тому що всі ці вітряні дні пакетики 

самостійно носилися не гірше планерів. Вловили ідею? Тоді я її розвину. 

Індивідуальна робота за творчим завданням: 

Діти виконують творчу роботу. Керівнк гуртка надає індивідуальну допомогу. 

З чого можна спорудити літальний «апарат»: 

з паперу; 

целофанового пакета; 

тонкої кальки; 

старої парасольки; 

з тканини; 

і навіть газети та журнали підуть в хід. 

А що потрібно для того, щоб зробити конструкцію? 

Основний матеріал; 

Тонкі планки. Це можуть бути порожнисті металеві прути, бамбукові 

палички, або гілочки винограду (вони легше звичайних); 

Скотч або клей; 

Мотузка, волосінь або міцна нитка; 

Котушка, щоб регулювати довжину нитки; 

Ножиці. 

Робота над формуванням навичок і вмінь: 
Діти виконують роботу спрямовану на розвиток дрібної моторики 

руки. 

–       Кожна людина любить свята, а найкращою прикрасою свята є 

святковий салют. Спробуймо і ми намалювати святковий салют. (Керівник 

малює на дошці форму уявного повітряного змія у вигляді прямокутника). 

–       Для зображення салюту необхідно багато простору неба, тому ми 

обираємо вертикальний аркуш. 

Коментар для вчителя. Учитель демонструє, як скомпонувати 

малюнок, щоб не залишалося порожнього місця, потім виконує роботу на 

дошці, завершуючи її крок за кроком. Звертає увагу дітей; на зміну характеру 

ліній: плавні, уривчасті, колоподібні. За бажанням учні можуть додати 

повітряні кульки. 

 Навчальна гра «Як олівець» 

Діти мають згадати, і чому за формою нагадує олівець (дерево, 

телеграфний стовп, черв’як, жираф і т. ін.). 

Ті, хто знайшов найточніші порівняння, отримують фломастер, яким 

будуть прикрашати  свого змія.   



Випереджальне завдання 

Керівник гуртка пропонує дітям намалювати змія різними типами 

ліній: концентричні кола; пунктирні лінії з відрізками рівної довжини; 

пунктирні лінії з відрізками, що зменшуються та збільшуються завдовжки; 

промінці, що виходять з однієї точки; похилі лінії з нахилом ліворуч та 

праворуч. 

Керівник гуртка пропонує розглянути малюнки уважно та визначити, 

які зображення вони отримали. 

Слово керівника гуртка. Дуже важливу роль має керування. котушка 

Загальний вигляд цієї котушки представлено на малюнку. Вертикальні 

елементи А та В довжиною 15 см зроблені з брусків перерізом 2,5 х 2,5 см. 

Просвердліть по два отвори діаметром 1,27 см на відстані 2,5 см від верху та 

низу бруска. Відріжте два шматки від круглого дерев'яного штиря діаметром 

1,27 см та довжиною по 25 см. Вони з'єднуються з вертикальними 

елементами, як показано на рис. 23. Кінці стрижнів виступають на 10 см з 

кожного боку та служать рукоятками. Обробіть усі деталі дрібним 

наждачним папером, покрийте лаком і, коли він висохне, пофарбуйте 

емалевою фарбою. 

 

Фізкультхвилинка. Рухи робимо відповідно до тексту. 

Хмара сонечко закрила, 

Слізки срібнії зронила. 

Ми оченята теж закриєм, 

Ротик ниточкою зашиєм. 

Посидимо як ті пташата. 

Всі спочили, лелечата? 

 

Запустити повітряного змія легко, головне вибрати підходяще місце і 

зловити вітер. Для цього знаходимо велику відкриту ділянку землі, бажано на 

пагорбі, там, де повітряні потоки рухаються знизу вгору. Якщо Вас будуть 

оточувати дерева і будинки, змію буде важче підніматися через 

нерівномірність вітру і стабілізуватися він зможе тільки на висоті близько 50 

метрів. 

Важливо пам'ятати: 

Ні в якому разі не можна запускати змія під лініями електропередач, 

біля автомобільних доріг та аеропортів, а також під час бурі з громом і 

https://koon.ru/uk/kriterii-raspolozheniya-gazovyh-trub-na-kuhne-pravila-montazha-v-kvartire-i/
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блискавками. Навіть якщо місце здається вам ідеально рівним і просторим, а 

вітер в грозу просто ідеальним для запуску змія, такі ігри небезпечні для 

життя. 

Ніколи не запускайте важких зміїв над людьми і тваринами. Якщо Ви 

не впораєтеся з управлінням, вся ця конструкція з жорстким каркасом на 

величезній швидкості може полетіти на людину і покалічити його. Якщо 

хочете пограти з дітьми на пляжі біля моря, для цього підійде легкий 

повітряний змій з паперу, який не заподіє нікому шкоди. 

Під час запуску змія в сонячну погоду використовуйте сонцезахисні 

окуляри. Захопившись грою і пильно вдивляючись в небо, ви можете не 

помітити того, як яскраве сонце зашкодить вашим очам. 

Обов'язково захищайте руки. Використовуйте рукавички і котушку. Ні 

в якому разі не намотуйте леер собі на руки. Сильний порив вітру може 

підняти змія вгору, і, швидко розмотуючи нитку, обпече вам шкіру. 

Перед тим, як відправити свого змія в небо, розташовуємо його 

обличчям до себе, стаємо спиною до вітру і натягуємо нитки. Запуск 

повітряного змія багато в чому залежить від швидкості вітру.  

Якщо вітер досить сильний, змія можна запустити прямо з рук, 

поставивши його носом за вітром і потихеньку розкручуючи мотузку.  

Якщо вітер не дуже сильний, можливо, Вам знадобиться допомога. 

Розкрутіть котушку на 15-20 метрів, натягніть нитку і попросіть кого-небудь 

підкинути змія вгору. Буває так, що у землі вітер слабкий, а вгорі досить 

сильний. Про це свідчать верхівки дерев. В такому випадку змій літатиме 

тільки на певній висоті. Але для того, щоб підняти його на цю висоту, Вам 

доведеться трохи пробігти проти вітру. 

Уважно стежте за натягуванням нитки.  

Якщо вітер затих, і натяг починає слабшати, намотайте нитку на 

котушку або просто потягніть її до себе.  

Якщо ж вітер посилюється, мотузку потрібно трохи розмотати, або, 

наприклад, можна зробити кілька кроків по ходу вітру. Коли змій починає 

падати, і ситуацію вже не виправити, відпустіть мотузку, щоб удар об землю. 

був м'якше. 

Ми готові запускати?. 

Отже, станьте всі рівненько. 

Інструктаж слухайте гарненько 

ЗАПУСК ПОВІТРЯНОГО ЗМІЯ 

Підсумок.  
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