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Тема: Поняття про оригамі з кругів. Виготовлення листівок.
Мета:
 вдосконалювати навички роботи в техніці оригамі;
 ознайомити з новою технікою – оригамі з кругів;
 навчати учнів виготовляти фігури тварин;
 закріплювати навички роботи з ножицями, клеєм;
 розвивати мислення, увагу, творчу фантазію пам’ять, уміння
прислухатися до порад;
 виховувати естетичні смаки дітей, любов до природи, охайність
під час роботи, наполегливість у досягненні мети.
Обладнання: зразки листівок, папір, клей, картон, олівці, ножиці,
шаблони кружечків, інструкційна картка складання тварин.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
I. Організаційний момент
1. Привітання.
Пролунав уже дзвінок –
Починається урок.
Треба дружно працювати,
Щоб новеньке щось пізнати.
2. Перевірка готовності до заняття.
3. Упорядкування робочих місць.
II. Робота над новим матеріалом
1. Оголошення теми та мети заняття.
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–

Сьогодні

на

занятті

ми

продовжимо

роботу

з

папером,

ознайомимося з новою технікою – оригамі з кругів і навчимося
використовувати її на практиці. Давайте, діти, пригадаємо, які техніки
оригамі ви вже знаєте? У якій техніці вам подобається працювати найбільше?
2. Вступна бесіда.
Складена папір – так перекладається слово оригамі з японського. Воно
позначає найдавніше мистецтво складання фігурок з паперу. Оскільки папір
винайшли китайці, вважається, що і оригамі йде корінням в древній Китай. У
ті давні часи заняття це носило релігійний характер, пізніше перетворилася
на цілком світське заняття. Класичне оригамі складається з квадратного
аркушу паперу, без жодних ножиць і клею. Правда, в деяких випадках
допускається просочування паперу спеціальними клейовими складами, що
забезпечує збереження форми і міцність оригамі.
У різних східних церемоніях приділялась значна місце мистецтву
оригамі. Самураї носили оригамі, як символ удачі, а на весіллі нареченого і
наречену уособлювали з паперовим метеликом. У 20 столітті мистецтво
оригамі поширилося по всьому світу. Існують різні способи і види оригамі.
Одна з найпопулярніших – модульне оригамі, це коли одна фігура збирається
з великої кількості однакових фрагментів.
Чудовим прикладом модульного оригамі є оригамі з кругів. Ця техніка
дозволяє досягти чудових результатів. Вона полягає у виготовленні фігури
оригамі за допомогою безлічі кругів різного діаметру. Залежно від задуму,
вони можуть бути вирізані і з різнокольорового паперу, і з однотонною.
Кожне коло складається особливим чином, що допомагає отримати елементи,
що нагадують, наприклад, частини людської фігури. Використовуючи це,
можна скласти будь-якого виду фігуру, забезпечити її одягом, також
складеного з паперових кіл.
Найчастіше

в

техніці

оригамі

з

кругів

виконують

квіти

найрізноманітніших форм і забарвлень. Буває, вони повторюють ті, що
зустрічаються в природі, але частіше ці квіти – плід фантазії захоплених
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мистецтвом папероскладання людей. Техніка оригамі доступна людям
різного віку, в тому числі і дітям. Вона розвиває просторове мислення
людини, почуття форми і кольору. А головне – це дуже красиво.
Використовувати техніку оригамі з кругів можна для виготовлення різних
декоративних композицій. Місце такій прикрасі, вишуканій та оригінальній,
можна знайти в будь-якій квартирі. До того ж оригамі – прекрасний
подарунок для людини, яка цінує витонченість форми, гру відтінків кольору.
III. Фізкультхвилинка
Щось не хочеться сидіти,
Треба трохи відпочити.
Руки вгору, руки вниз.
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки,
Всі зробіть чотири кроки.
Вище руки підніміть,
А тепер їх опустіть.
Плигніть, діти, кілька раз.
За роботу, все гаразд.
IV. Демонстрація та аналіз зразка
► Повторення правил техніки безпеки


Роботу розпочинай лише з дозволу вчителя.



Користуйся прийомами роботи з інструментом, як показав

учитель.


У процесі роботи не відволікайся побічними справами.



Користуйся лише ножицями із заокругленими кінцями.



Не розмахуй ножицями.



Не залишай ножиці після роботи розкритими.
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Під час роботи з клеєм користуйся пензликом.



Після роботи з клеєм руки миють із милом.



Під час роботи тримай своє робоче місце в належному

порядку, а після роботи акуратно прибери його.
► Інструктаж
Діти працюють у парах.
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– Доберіть колір виробу.
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– Вирізаємо кружечки необхідного розміру.
– Складаємо деталі за схемами. Допомагайте один одному.
V. Практична робота гуртківців
VI. Виставка та оцінювання робіт
– Розгляньте виставку робіт.
– Який виріб вам сподобалася найбільше і чому?
VII. Підсумок заняття
– Яку техніку оригамі ми використовували сьогодні для виготовлення
листівок?
– Чи сподобалося вам працювати за схемою?
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