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 Творчість з паперу – це найдоступніший та 

захоплюючий процес.  Дитяча творчість ще й надзвичайно 

важлива для всебічного розвитку особистості та 

самостійності. Саме під час виготовлення саморобок 

дитина розвиває дрібну моторику, творчу уяву, розширює 

світогляд, крім цього – це чудова нагода для батьків провести 

час зі своєю дитиною.   

 Ще, ця діяльність формує спостережливість, терпіння, 
естетичне сприйняття, надає можливість доступними 

засобами висловити емоційний стан дитини, її ставлення до 

навколишнього світу, вміння самостійно створювати 

прекрасне, а також бачити його і інших творах. Для 

виготовлення різних цікавих речей можна використовувати 

будь-які підручні матеріали, які можна складати і різати: 

кольоровий і білий папір, гофрований папір, картон. 

 Завдяки фантазії та уяві можна самостійно виготовити 

вітальні листівки, аплікації, іграшки. Ми з вами виготовимо 
листівку з квіткою в техніці оригамі 



Для роботи нам треба взяти такі матеріали та інструменти як: ножиці, клей 
для паперу, по сім кіл з паперу діаметром 5 та 7 см прямокутник зеленого 
кольору розміром (15х4) см  та квадрат зеленого кольору розміром (4х4) см 



Квітка - оригамі 

Беремо одне коло Згинаємо це коло навпіл 



Квітка - оригамі 

Відмічаємо та помічаємо  
на колі середину 

Одну сторону згинаємо до середини 
яка відмічена на малюнку 



Квітка - оригамі 

Перевертаємо на іншу сторону Перевертаємо згори донизу 



Квітка - оригамі 

Згинаємо по вказаній лінії  Відгинаємо  вказану частину деталі 



Відгинаємо сховану сторону  



Коли всі частини (пелюстки) готові починаємо їх з’єднувати  



Починаємо з’єднувати перші дві деталі  



Там де є штрихування наносимо клей 



Ось так виглядають дві деталі що з’єднані між собою 



Коли готові дві квітки їх треба з’єднати між собою, 
на більшу квітку накладаємо меншу 



Всередину приклеюємо коло серцевинку 



З зеленого прямокутника скручуємо паперову трубочку 



Зелений прямокутник розрізаємо навпіл. Складаємо кожен прямокутник знову 
навпіл. Вирізаємо напів овал.  

Потім з’єднуємо всі деталі.  
Готова квітка виглядає ось так! 



Дякую за увагу! 


