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Методична розробка містить практичні рекомендації та майстер-класи
з твістінгу. Рекомендована для використання в роботі керівників гуртків
позашкільних

навчальних

закладів,

культорганізаторів,

педагогів

–

організаторів у закладах освіти.

Схвалено методичною радою
комунального закладу «Районний Будинок учнівської молоді» Дубенської
районної ради Рівненської області
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ВСТУП
Заняття в гуртках науково-технічної творчості для учнів шкільного віку
відрізняється від шкільного уроку. Саме тут дитина поєднує працю з грою,
змаганнями. Діти вчаться виконувати завдання поступово від простих до
складніших

акуратно

та

старанно.

Це

сприяє

розвитку

почуття

товаришування, дружби, взаємопідтримки, умінню працювати в колективі та
індивідуально.
Пошук нових підходів до організації навчально-виховного процесу,
визначення найефективніших методів діяльності спрямованих на розвиток
креативності, творчого мислення гуртківців стає дедалі актуальнішим.
З перших днів занять саме зацікавленість дитини створює сприятливі
умови для її індивідуального розвитку. Важливим аспектом є не лише
формування умінь та навичок практичного виготовлення виробів своїми
руками, а й розвиток образного мислення, фантазії.
Таким чином, організація гурткової роботи передбачає використання
певних прийомів і методів, націлених на активізацію творчих здібностей
учнів. Ці прийоми і методи, спрямовані на стимулювання творчості гуртківців
і одночасно сприяють розвитку їхніх здібностей. Керівники гуртків працюють
над становленням творчої особистості підлітка.
Позашкільний навчальний заклад це місце де дитина може зайнятися
тією справою, яка їй найбільше до душі. Гурткові заняття відкривають дітям
простір для творчості, народжують в її душі світлі почуття, шляхетні прояви,
виховують уміння жити в колективі, духовно збагачують розум та серце.
Як організувати навчально-виховний процес, з чого необхідно почати,
щоб відвідування позашкільної установи учнем залишило приємні спогади
на все життя?
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Одним із сучасних та цікавих видів творчості є твістінг. Оздоблення,
виготовлення чудернацьких фігур з повітряних кульок є окрасою кожного
свята.
Що ж таке твістінг?
Англійському слову twist (« скручувати » ) зобов'язаний своєю назвою
твістінг - надзвичайно захоплююче заняття, де є місце польоту фантазії.
Адже насправді це щось дивовижне і трохи магічне - підкорити одну зі
стихій, надати форму повітрю, уклавши його під тонкою оболонкою
повітряної

кульки.

Саме

цим

і

займаються

шанувальники твістінгу, коли зі спеціальних куль для
моделювання

створюють

різноманітні

фігури,

скульптури і цілі композиції: гірлянди та квіти,
тварин і персонажів улюблених мультфільмів. А
твістер - дизайнери створюють неймовірні костюми
та

сукні

-

справжні

шедеври,

які

можуть

конкурувати із самими вишуканими сукнями відомих
кутюр’є.
У

своїй

справі

твістер

використовує

спеціальні

кульки

найрізноманітніших форм, кольорів і розмірів. При виготовленні фігурок
може використовуватися як одна куля (односкладове моделювання), так і
декілька куль (багатоскладове моделювання).
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Для накачування куль повітрям використовується спеціальні пристрої:
ручний насос або електричний компресор.
Для України твістінг досить нове явище. У 1912 році була створена
перша повітряна кулька видовженої форми, а вже наприкінці 30 -х років
фокусниками був продемонстрований номер, в ході якого з куль
створювалися різноманітні фігурки. Він мав небувалий успіх.

До кінця

двадцятого століття твістінг перетворився на досить популярне захоплення,
об'єднуючи величезну кількість людей: з'явилися спільноти та організації
твістерів, стали проводиться конференції, присвячені мистецтву скручування
куль.
Маніпуляції з повітряними кулями тільки на перший погляд досить
прості і невигадливі. У твістінгу , як в будь-якому іншому мистецтві, є цілий
ряд важливих правил, без знання яких у цій справі не можна буде досягти
майстерності. Можливо, при моделюванні і не потрібно серйозної фізичної
підготовки , але без докладання певних інтелектуальних зусиль тут точно не
обійтися. Наприклад , твістеру доводиться чітко уявляти кількість вигинів на
майбутньої моделі і , виходячи з цього, точно розраховувати, який обсяг
повітря необхідно закачати в кульку. Важливо не помилитися при
закручуванні фігурки : має значення і число поворотів на кожному вигині (як
правило - три - чотири), і напрямок руху (тільки в одну сторону), і місце, з
якого слід починати виготовляти модель (горловина кульки). Всьому цьому,
зрозуміло, слід вчитися.
Скручування яскравих кольорів і забавних фігурок тварин цілком може
стати приємним і одночасно корисним хобі. Це незвичайне захоплення
здатне надати позитивний вплив на розвиток фантазії і творчих здібностей
дитини, значно поліпшити його орієнтування в просторі, позитивно вплинути
на розвиток дрібної моторики рук. А найголовніше, що подарує твістінг і
дорослим і дітям - веселе проведення часу, позитивні емоції та незабутні
враження!
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Іграшки з повітряних, надувних
куль.
Що таке ШДМ?
Іграшки з повітряних, надувних куль як часто ми їх бачимо. Але мало хто знає
які кулі для цього потрібні.

Кулі для

моделювання - це особливі кульки, зроблені у вигляді довгої трубочки і
мають з одного боку горловину для надування, як їх тільки не називають:
«ковбаски», «сосиски», «сардельки»... Загальноприйнятою українською
назвою для таких куль є «кулі для моделювання» , або - ШДМ .
Кулі для моделювання бувають дуже і дуже різні. ШДМ різняться за
розмірами, за кольором (відтінку) кольору , і за якістю (за виробником). Щоб
було зручно вибирати і розрізняти кулі їх позначають 3-ма числами,
наприклад ШДМ 350 - перша цифра (3) вказує на діаметр в дюймах повністю
надутої кульки. Друга і третя цифри (50) складають довжину кульки, надутої
до кінця. Таким чином наш кулька утворює 3 дюйма в діаметрі і 50 дюймів у
довжину.
ШДМ М- 280 - означає що це повітряна куля для моделювання
мексиканського виробництва: 2 дюйма в діаметрі, і 80 дюймів у довжину.
Якщо врахувати, що один дюйм становить приблизно 2,5 см, то ШДМ
260 позначає «ковбасу» діаметром 5 см і довжиною майже півтора метра.
Поширення набули ШДМ 160 і 260, часто можна зустріти ШДМ 350 і навіть
ШДМ 646 .
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Палітра кольору куль залежить від конкретного виробника ШДМ .
Проте всі виробники виділяють відтінки кольору куль для моделювання: тип
«пастель»: чисті і насичені кольори, матовий відтінок; тип «металік»: чисті
і дуже насичені кольори, блискучий відтінок.
Додатково, виробники виділяють інші типи відтінків: «декоратор» напівпрозора пастель , «перламутр», «кристал» і «сатин» - металік різного
ступеня напівпрозорої. Відтінок кольору кулі відчувається навіть на дотик:
ШДМ типу «пастель» - м'які і пластичні, а ШДМ типу «металік» - жорсткі і
пружні.
У продажу є ШДМ як для професійного, так і аматорського призначення.
Основи роботи з ШДМ
Для моделювання з ШДМ потрібно наступні
матеріали та інструменти: запас ШДМ, з розмірами
260

і

160;

річний

надування ШДМ повітрям;

професійний

насос,

для

звичайні ножиці, для

обрізання надлишків куль; чорний маркер і двосторонній скоч.
Надування ШДМ
Перед надуванням куля розтягується за кінчики. Це бажано робити з ШДМ
типу «пастель», і необхідно робити з ШДМ типу «металік». Інакше ШДМ
«металік» буде надуватися нерівномірно, або взагалі, може лопнути під час
надування.
Для надування куля надягається на носик насоса. Носик насоса з ШДМ
затискається між фалангою вказівного пальця і великим пальцем лівої руки.
Інша частина носика насоса притискається до долоні затискається пальцями
лівої руки. Права рука утримує корпус насоса за допомогою

якого

надувається кулька потрібної довжини, запас матеріалу кулі залишається в
кінці. Хвостик кулі перехоплюється правою рукою, потім лівою: таким
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чином хвостик кулі набуває

довжину, зручну для зав'язування. Після чого

хвостик кулі зав'язується звичайним одинарним вузлом. Правильно надута
куля - основа успішного моделювання. Тому всім початківцям необхідно
тренуватися в надувати та зав'язувати кульки до автоматизму.
Cекрети твістінгу
Правило № 1 .
Надувати

кульку

не

повністю,

залишати

надутий хвостик. Чим довший хвостик, тим
більше бульбашок можна скрутити.
Правило № 2 .
Випускати частина повітря, щоб послабити тиск на стінки кулі. М'яка куля
- слухняна куля.
Правило № 3 .
Зав'язувати вузлик біля горловини кульки.
Правило № 4 .
Починати моделювання від горловини до хвостика . Першою бульбашкою
кульки буде бульбашка з вузликом і горловиною.
Правило № 5 .
Робити стики обертанням в протилежні сторони. Тільки зустрічне
обертання руками може утворити стик.
Правило № 6 .
Обертати кульку, завжди в одному напрямку. Зробити кілька бульбашок з
кульки можна тільки за умови, якщо вони скручені в одному напрямку.
Правило № 7 .
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Тримати готові бульбашки в руці. Обертають кульку
з хвостиком. Готові бульбашки потрібно тримати
нерухомо або закріплювати, скручуючи в скрутки .
Правило № 8 .
Робити скрутку між бульбашками не менше, ніж один оберт на 360 0.Стик
між бульбашками можливий тільки при повному пережиманні кулі. Тому
достатня кількість обертів в скрутці - це необхідна умова.
Правило № 9 .
Розминати місце скрутки бульбашки. Крім бульбашки - ВУХО . М'яка куля слухняна куля. Новачкам рекомендується злегка розім'яти кулю перед
виконанням скрутки . Але не захоплюватися. Занадто м'яка куля не зможе
утримуватися

в

скрутці,

оскільки

головний

скріплюючий

елемент

скручування - це тертя.
Правило № 10 .
Скручувати стики елементів фігурки, відтягуючи бульбашки в сторони.
Саме скрутки стиків з відтягуванням
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Майстер-клас «ПОНІ»
Етап 1

Етап 2

Вам знадобиться: ШДМ 260 будь-якого

Надуйте ШДМ , залишивши
хвостик

кольору , ручний насос, ножиці і маркер

Етап 3

13 см.

Етап 4

Скрутіть 1 мбульбашку 10 см

Другу і третю бульбашки скрутіть

(мордочка) і 2 бульбашки по 3 см
(вушка).

разом.

Етап 5
Зробіть ще бульбашку
і дві бульбашки по 4-5 см

Етап 6
8-9 см (шия)
(ніжки).

Скрутіть разом другу і третю
бульбашки
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Етап 7

Етап 8

Зробіть ще бульбашку 7-8 см
(тулуб) і дві бульбашки по 4-5 см
(ніжки).

Скрутіть разом другу і третю
бульбашки. При правильному
розподілі пропорцій конячки , у Вас
повинна залишитися бульбашка 5-6 см.

Етап 9

Етап 10

Зробіть бульбашку 4 см і скрутіть Якщо залишилася надто багато повітря,
за допомогою прийому «ВУХО». то зробіть з нього бульбашку 2 см ,
зав'яжіть вузол і обріжте ШДМ на самому
кінчику .

Етап 11
Надуйте ШДМ приблизно на 10-12 см.

Етап 12
Скрутіть 6 круглих бульбашок .
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Етап 13
Зв'яжіть бульбашки в кільце , зайвий
ШДМ відріжте , але не викидайте!

Етап 15
Зафіксуйте бульбашки між мордочкою і
шиєю нагорі і між шиєю внизу і
передніми ніжками , розділивши
бульбашки на 2 частини (по 3).

Етап 14
Одягніть кільце з бульбашок на
мордочку конячки .

Етап 16
Візьміть відрізаний шматочок
ШДМ і зв'яжіть в кільце.

Етап 17

Етап 18

Закріпіть колечко між мордочкою і 2-ю
бульбашкою гриви з обох сторін.

Намалюйте маркером оченята. Це
щось новеньке для дітлахів , які
вже давно звикли до песиків з
кульок.
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Майстер-клас «ЖИРАФ»
Етап 1

Етап 2

Вам будуть потрібні : 2 ШДМ260 жовті
- 2 штуки , 9 " куля жовта - 1 штука , 5 "
блакитна куля - 2 штуки.

Ручний насос , ножиці і маркер.

Етап 3

Етап 4

Надуйте ШДМ, залишивши хвостик 4-5

Зробіть 3 бульбашки (2см - 6см -

см.

6см ).

Етап 5
Скрутіть разом 2-гу і 3-ю бульбашки.

Етап 6
Зробіть ще 3 бульбашки по 6 см.
Знову перекрутіть разом 2-гу і 3-ю
бульбашки.
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Етап 7

Етап 8

Зробіть бульбашку 2 см і скрутіть
«вухо». Бульбашка, що залишився буде
шиєю жирафа.

Надуйте ШДМ , залишивши
хвостик
3 см. Зробіть по черзі
бульбашки 35-4-1-1-4- 35 см і
зв'яжіть кінчики разом.

Етап 9

Етап 10

Скрутіть разом 2-гу і 5-ту бульбашки.

Скрутіть разом великі бульбашки.
Вийшли вуха.

Етап 11
Надуйте кулю «9» і прив'яжіть до шиї
жирафа.

Етап 12
Прив'яжіть вуха до шиї.
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Етап 13

Етап 14

Надуйте кулі «5» діаметром 1,5-2 см і

Прив'яжіть оченята до голови.

зв'яжіть разом. Це оченята.

Маркером домалює зіниці ,
носик , ротик і цятки .

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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