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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 фоамірану. Це 

приємний на дотик матеріал, який відрізняється пластичністю і здатністю 

легко приймати нові форми. 

З глітерного фоамірану можна зробити величезну кількість речей.  

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. 

Блискучий фоаміран надзвичайно красивий на вигляд. Елементи з 

нього стають податливими під дією тепла. Нагрійте їх, щоб надати потрібної 

форми, і прикріпіть до основи. Вийде красива пухнаста ялинка, що 

переливається на світлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОЛГІЧНА КАРТА - 1 варіант 

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


 

Матеріали: 

 

 зелений фоаміран з гліттером — 

2 арк.; 

 олівець; 

 ножиці; 

 праска; 

 клей-пістолет; 

 відрізок ватману формату А4; 

 невеликий шматок картону  

  

Виріжте з картону шаблон у вигляді пелюстки, як на фото 2. У висоту 

пелюстка сягає 5 см, а в ширину — 3 см (в найширшій частині). Візьміть 

фоаміран з блискітками та на зворотній стороні прокресліть по шаблону 

максимальну кількість пелюсток. Для економії матеріалу можете наносити 

контури заготовок, як на фото 3. 

 
  

Повирізайте пелюстки-заготовки. Ножицями зробіть надрізи, як на 

зображеннях 5, 6. Найзручніше використовувати манікюрні ножиці. Тепер 

підготуйте праску: включіть її в режим з двома крапочками. Попередьте 

дитину, що працювати з нагрівальними приладами слід обережно, або 

візьміть даний етап роботи на себе. 

 
  



 
  

Отже, до розігрітої підошви праски слід підносити та притискати 

фоаміранові заготівки блискучою стороною. Тримати їх треба від 10 до 20 

секунд, в залежності від товщини вашого матеріалу. Ви зрозумієте, що слід 

відпускати елемент, коли краї почнуть загинатися всередину (див. фото 8). 

Можна надати остаточної форми пальцями, красиво загинаючи надрізи. 

 
  

А далі скручуємо з відрізу ватману згорток у вигляді конуса. Відрізаємо 

нижню частину так, щоб конус стабільно стояв на столі. І по колу, знизу 

вгору приклеюємо "лапаті" елементи, що імітують гілля ялини. На верхівку 

можна приклеїти круглу бусину або ґудзик.  

Ось і все — ваша блискуча декорація готова! 

 
Використаний фотоматеріал: https://childdevelop.com.ua/practice/crafts/8993/ 

 



ТЕХНОЛОЛГІЧНА КАРТА - 2 варіант 

  

 
  

  
  

  
 

↑ 

Складаємо квадрат по діагоналі в 

трикутник 

 

Робимо п’ять надрізів та розгортаємо                                                              

→ 

 
  

  
Перший і третій кутники приклеюємо, як показано на фото ↓ 



  
  

Склеюємо протилежний кутик 

  
 

 

Робимо такі заготівки. Це будуть 

лапки ялинки 

 
  

 

Стовбур ялинки робимо з картону 

зеленого кольору у вигляді конусу, або 

купуємо готовий і обклеюємо його 

зеленим фоаміраном, товщиною 1 мм. 

Діаметр основи 6 см, висота ялинки 15 

см 

  



Починаємо обклеювати стовбур 

ялинки, починаючи знизу. 

1 ряд - 8 штук 

2 ряд – 8 штук 

3 ряд – 7 штук 

4 ряд – 6 штук 

5 ряд – 5 штук 

6 ряд – 5 штук 

7 ряд – 4 штуки  
  

 

8 ряд:  

← заготівки склеюємо між собою в 

конус і приклеюємо зверху (надіваємо, 

як шапку) ↓ 

 

 
  

 

9 ряд:  

← 2 заготівки склеюємо між собою і 

приклеюємо зверху ↓ 

 

 
  

 

 

 



Ялинка готова! 

 
  

Прикрашаємо ялинку на свій смак! 

 
 
 

ФАНТАЗУЙТЕ! 

використаний матеріал: https://www.youtube.com/watch?v=G2R38dMYU7U 


