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ВСТУП 

 До головного свята – Нового року часу лишається все менше! Настав 

час подумати про декор, про ялинку, ну і про подарунки, звичайно ж. 

Прикрашати будинок перед новим роком – велике задоволення, а ще приємніше 

це робити, якщо елементи декору зроблені вашими руками.  

Перед Новим роком багато дітей майструють тематичні вироби, які потім 

дарують родичам або відносять до школи, садок. Мами намагаються підібрати 

цікаві нові ідеї, щоб урізноманітнити творчий процес. Відмінними рішенням 

буде підготувати своїми руками новорічні вироби з фоамірана. Це приємний на 

дотик матеріал, який відрізняється пластичністю і здатністю легко приймати 

нові форми. 

З глітерного фоамірану можна зробити величезну кількість речей, у тому 

числі й дуже гарні сніжинки. 

Матеріал легко ріжеться ножицями, його можна фарбувати акриловими 

фарбами. Вироби з нього добре миються і не вимагають спеціального догляду. 

Потрібну фактуру деталей легко додати за допомогою інструментів, а також 

звичайної праски. 

Важливо, що матеріал абсолютно не токсичний, тому його можна 

використовувати в творчості для самих маленьких. 

Сніжинки. 

Вони можуть відрізнятися формою, розміром, кольором, їх можна 

декорувати намистинами, перлинами. Сніжинки можна використовувати в 

якості ялинкових іграшок, а можна прикрасити ними шпильку, ободок, гумку 

для волосся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solnysh.ru/uk/teach-children/chto-takoe-bloki-denesha-i-palochki-kyuizenera-master-klass-ispolzovanie-logicheskih-blokov-z-den.html


ПОКРОКОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ФОТО-КАРТКА 

(варіант 1) 

 

Для роботи вам необхідно мати: 

 

- Глітерний фоаміран двох кольорів (наприклад: 

зелений/білий), 
- Ножиці 
- Лінійка 
- Олівець 

- Клей-пістолет 

    ▲ Вирізаємо дві смужки зеленого кольору розмірами (4*1) см і (6*1) см 

   

Краї смужки, яка коротша, приклеюємо до країв довшої смужки  і склеюємо краї 

отриманої заготівки у  форму петлі     ▲ 

   
 Торець петлі змащуємо клеєм і туго притискаємо так, щоб краї заготівки сховалися   

▲  

 

◄        Вирізаємо дві білі 

смужки розміром (4*1) см 

 

Склеюємо краї смужки у 

форму петлі     ► 

 
   

 

Склеюємо дві петлі за 

краї і робимо 6 шт таких 

заготівок 

 
   



 

Вирізаємо 6 шт. квадратів (1*1) см білого кольору та 

6 шт. смужок (4*1) см зеленого кольору 

Білі квадрати склеюємо навпіл. Зелені смужки – тільки посередені. Білі заготівки 

вкладаємо в центр зелених та склеюємо краї. ▼ 

   
Зелене «око» приклеюємо між білими склеєними петельками  ▼ 

   
   

 

 

  ◄     

Таких «квіточок» робимо 6 

шт.            

                                    ► 

 
   

 

◄   Вирізаємо6 шт.  білих 

смужкок розміром (3*1) 

см та скручуємо їх у 

вузький рол.  

Край склеюємо              ► 

 
Зелені пелюстки склеюємо  один до одного по випуклій стороні, як показано на 

фото знизу     ▼ 

   
   



Отримаємо таку «зірочку»        ► 

  

Між зеленими пелюстками приклеюємо сформовані 

«квіточки», не вдавлюючи у середину, як показано на 

фото знизу    ▼  

   

   
   

 

Ще трохи, і  сніжинка буде готова. 

 

 

Білі роли клеїмо на вершини зелених пелюстків  ▼ 

   

   
Смужку білого кольору склеюємо навпіл по довжині і скручуємо у широкий рол. 

Край рола приклеюємо     ▼ 

   
 ▼ Змазуємо клеєм всередині сніжинки і вставляємо наш рол. 

 

 

Наша сніжинка готова!   

► 

Колір сніжинок 

вибираємо по бажанню. 

Можна прикрашати 

ялинку. 
  

ФАНТАЗУЙТЕ! 

Фото для майстер-класу – за посиланням:   

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dQbE2x6TGF8 

 

 



ПОКРОКОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ФОТО-КАРТКА 

(варіант 2) 

Для роботи вам необхідно мати: 
- Глітерний фоаміран двох кольорів, 
- Ножиці, 
- Лінійку, 
- Олівець, 

- Клей-пістолет. 

 

◄  

Відрізаємо смужку з 

білого фоамірана 

розміром 1,5*45 см (її 

можна склеїти з двох 

частин) та скручуємо у 

рол                             ► 

 

 

   

 

Готуємо заготівки з 

білого фоамірана - 

стрічки розмірами (6*1) 

см, (8*1,5) см, (10*1,5) 

см по 7 шт кожної  
Починаємо працювати зі стрічкою (8*1,5) см. Складаємо її два рази навпіл і 

склеюємо краї                        ▼ 

   
«Огортаємо» отриману подвійну петельку по черзі стрічкою (6*1,5) см та 

стрічкою (10*1,5) см.                                     Отримаємо такий пелюсток ▼ 

   
   

 

Таких пелюстків робимо 7 шт. 

 

 ◄ Приклеюємо їх до нашого рола 

 

   



 

Готуємо заготівки з 

колоьорового фоамірана - 

стрічки розмірами (8*1) см, 

(10*1,5) см, (12*1,5) см по 7 

шт кожної 
 

   

 

◄ Починаємо працювати зі 

стрічкою (10*1,5) см. 

Складаємо її два рази 

навпіл і склеюємо краї  

«Огортаємо» отриману 

подвійну петельку  

стрічкою (8*1,5) см та 

щільно склеюємо краї 

 

   

 

«Огортаємо» отриману 

петельку стрічкою (12*1,5) 

см так, щоб її краї були 

трохи нижче, ніж краї 

попередньої петельки. 

Склеюємо.                         ►                                    

Отримаємо такий пелюсток                                                                          

 
Прикрашаємо кольоровий пелюсток посередні та вклеюємо по черзі всі сім 

кольорових пелюстків між білими  ▼ 

   

Прикрашаємо середину сніжинки. І все – наша СНІЖИНКА готова! 

 

ФАНТАЗУЙТЕ! 

Фото для майстер-класу – за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=Iqgcf_DcYnc 

 

ПОКРОКОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ФОТО-КАРТКА 



(варіант 3) 

Для роботи вам необхідно мати: 
- Глітерний фоаміран двох кольорів: один кольор – без клеєвої основи, інший – 

з клеєвою основою, 
- Ножиці, 
- Лінійку, 
- Олівець, 

- Клей-пістолет. 

 

Знімаємо з 

фоамірана з клеєною 

основою захисну 

плівку. ► 
 

   

 

◄ Склеюємо два 

кольори разом та 

розрізаємо на 

смужки шириною 1 

см    
   

 

І довжиною  

◄ 13 см – 8 шт;  

8 см – 16 шт. ► 

 

 

   

 

Смужки (8*1) 

склеюємо краями у 

петельку        ► 

 
   

 

«Огортаємо» 

отриману петельку 

стрічкою (13*1) см. 

Краї склеюємо ► 

Так отримаємо 8 шт 
 

 

 

 



 

◄ Вирізаємо два 

кола діаметром 4 см 

та до  одного 

приклеюємо 

петельку для 

підвішування на 

ялинку  ► 
 

Відрізаємо смужку з білого фоамірана розміром 1*45 см (її можна склеїти з двох 

частин) та скручуємо у рол                              

 

◄ Приклеюємо наші 

подвійні петельки до 

рола, а між ними 

клеїмо петельки 

одинарні.    ►                          
 

   

 

◄ Отримаємо таку 

«квіточку». 

З одного боку 

приклеюємо 

посередині коло з 

петелькою  ► 

 
   

 

З іншого боку 

приклеюємо друге 

коло 

 
   

 

Прикрашаємо краї 

кола білими 

бусинами або 

маленькими 

м’якими шариками  

                      ► 

                ▼ 
 

 

 

 



 

Такі ж 

бусини/шарики 

приклеюємо до 

верхньої частини 

одинарних петель ► 

 

▼  

 

 

 

 

Прикрашаємо 

середину сніжинки, 

як подобається 

 
   

 

Наша сніжинка готова!   

◄    

Колір сніжинок вибираємо по бажанню. 

Можна прикрашати ялинку. 

 

ФАНТАЗУЙТЕ! 

Фото для майстер-класу – за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2YZAdksb2ls 

 


