Ідеї для майструвань під час передачі
Вифлеємського вогню миру
Ідея передачі Вифлеємського вогню
показує твоє бажання подарувати тепло
іншим в таємничий святковий передчас
Різдва. Передаючи тепло вогню дітям в
сиротинцях та різних дитячих будинках,
лікарнях тощо, ти також можеш з ними
щось змайструвати.
Майструвати можна багато різного. Цього року команда
ВВМ підготувала для тебе майстерки новорічних іграшок на
ялинку. Ти звичайно можеш придумати і щось інше, але не
забувай:
зважати на вік. Маленькі діти ще не можуть самі
користуватись ножицями, а старші навпаки здатні
майструвати досить складні іграшки з різної кількості
деталей. Тому дізнайся заздалегідь до дітей якого віку
ти будеш йти.
розрахувати виряд. Діти можуть дуже ображатись,
якщо їм не вистачить якихось деталей для
майстрування. Тому дізнатись скільки дітей буде
залучено до майстерки.

спробуй новорічну прикрасу змайструвати вдома, щоб
знати всі нюанси процесу виготовлення того чи іншого
виробу.
пояснюй що і як робити практично, тобто маючи в
руках те, що ви майструєте.
принеси вже готовий виріб, щоб продемонструвати
дітям.
на початку розкажи для чого це майструєте і чому
круто майструвати своїми руками.
візьми з собою помічників, допомога тобі не завадить.
не робіть за дітей самі все, що вони «не можуть», не
спробувавши, вони не дізнаються, що вони можуть.
не забувай про техніку безпеки.
Гарного майстрування 

Сніговик з паперу
Для виготовлення саморобки
знадобиться:
білий щільний картон
лист картону оранжевого кольору
кольорові гудзики – 4-5 шт.
смужка тканини для шарфика
біла нитка
чорний маркер
ножиці
клей
простий олівець
Як же ж змайструвати сніговика не з снігу? Просто:
1. З щільного білого картону виріжте три кола різного діаметру.
Повторіть це ще раз: Вам потрібно ще три кола таких же розмірів,
щоб склеїти їх разом (Найкраще мати з собою заготовки, щоб діти
могли їх обвести і вирізати).
2. Покладіть три кола з білого картону поруч, нанесіть на центр
кожного з них краплю клею, на крапельки клею накладіть нитку,
кінець нитки підігніть, щоб вийшла петелька. Накладіть на кожну
частину тіла сніговика відповідне за розміром коло, так щоб петельок
не було видно.
3. З помаранчевого картону виріжте ніс-морквину, приклейте
його в центр найменшого кола.
4. Чорним маркером намалюйте точками рот і очі.
5. Візьміть гудзики і приклейте їх на тільце сніговика.
6. Зав'яжіть навколо шиї сніговика смужку тканини – шарф
готовий!
Такого веселого Сніговичка можна повісити на ялинку, а можна
зробити кілька таких іграшок і з'єднати їх в гірлянду.

Екосніжинка
Для виготовлення саморобки знадобиться:
пластикова пляшка
коректор
канцелярський ніж
шило (циганська голка)
біла нитка (тоненька стрічка)
Як майструвати:
1. Відрізаємо помитій пластиковій пляшці дно канцелярським ножем
(якщо будете майструвати з дітьми до років 10, то краще це зробити
самим).
2. Пробиваємо шилом (циганською голкою) дірочку в одному з кінчиків
сніжинки і проселіть туди нитку, зав`яжіть вузлик, щоб можна було
повісити на ялинку.
3. Коректором розмалюйте сніжинку (для маленьких дітей краще брати
коректор з пензликом, для старших коректор-ручку).

Орігамі зірка на ялинку

4.

Верхній кут (він один) загніть.

Для того щоб зробити орігамі-зірку
вам буде потрібно:
прямокутний альбомний аркуш
(можете скористатися листом газети
або журналу таких же пропорцій, які
потрібно буде наперед приготувати)
циганська голка
біла нитка
ножиці

5.

Відріжте зайве. Чим гостріше буде кут

зрізу, тим гостріше кути вийдуть на зірку.

Як зробити зірку:
1. Зігніть аркуш навпіл. Вийде прямокутник.

6.

2. Загніть верхній лівий кут прямокутника до

Проколіть циганською голкою дірочку в одному з

кінчиків зірки і проселіть туди нитку, зав`яжіть вузлик, щоб можна
було повісити на ялинку. Зірка готова.

позначки місця середини нижньої межі.

3.

Нижній лівий кут загніть вгору.

Джерело: http://yak-prosto.com

Ялинкові світлячки
Для виготовлення іграшок з
лампочок Тобі знадобляться:
перегорілі електричні лампочки,
акрилові фарби та пензлики,
тканина (будь-яка, можна
використати клітчату шотландку),
клей «Момент»,
пряжа (нитки).

Ґудзички для ялинки
Для виготовлення ґудзиків для ялинки
Тобі знадобляться:
багато різнокольорових ґудзиків
дріт
ножиці

Як виготовити світлячків:
1. Із тканини вирізуємо невеличкі
трикутнички для ковпачків.
2. З нижнього краю тканини витіпуємо нитки, щоб
вийшла бахрома. Зшиваємо шапочки.
При складанні тканини у конус та подальшому
склеюванні шапочок, приміряємо їх на лампочки, щоб
прийшлися якраз впору.

Як виготовити :
Пірамідки, конуси, циліндри чи різдвяні прикраси інших форм можна
зробити нанизуючи ґудзики на дріт, його кінці згинають у крючок, щоб
підвішувати на ялинку. Намагайтесь насилювати не дуже багато
ґудзиків, але різного розміру. Чим більше дірочок ви задієте, тим
міцнішою буде ялинкова прикраса.

3. Із пряжі виготовляємо усілякі косички, помпончики,
зав’язочки для оформлення шапочок.

4. Приклеюємо ковпачок до лампочки. Біля помпона
шапочку пронизуємо голкою з ниткою та зав’язуємо її, щоб прикрасу
можна було повісити на ялинку.
5. Малюємо іграшкам личка 
Джерело: http://pustunchik.ua

Джерело: http://pustunchik.ua

4. Закріпи стрічку на верху ялиночки. Для цього зроби петельку і

Паперова ялинка

використай клей, щоб прикріпити стрічку між сторінками.

Для виготовлення іграшок Тобі
знадобляться:
листки газет або журналів
ножиці
степлер
шаблон ялинки
стрічки
клей

Як виготовити ялиночку:
1. по шаблону виріж 6-8-10 ялиночок з
листків газет
2. склади всі ялиночки та з`єднай їх
степлером посередині 2 скобами

Джерело: http://www.thesweetestoccasion.com

3. Обрежно, по лінії з`єднання
степлером, зігни
листочки віялом.
Почни з одного
боку, потім
продовжи з другого,
допоки дерево не
буде мати 360 °.
Підготувала: ст.пл.Іванка Герус, КВ

