


• Навчити учнів виготовляти  
м’які іграшки різними 
способами. 
 
•Розвивати у дітей їх  творчі 
здібності та виховувати 
акуратність і старанність під час 
виготовлення іграшки. 

 



Везе тому, хто вміє 

Вміє той, хто знає 

Знає, той хто навчається 

Навчається той, хто хоче знати, 

щоб вміти для того, щоб мати. 



              
 
 
 
 
 
 
                      
                   а)                                           б)                                               в) 

  1. До яких  видів відносяться ці м'які  
іграшки ? 
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  2. Які матеріали та інструменти потрібні 
для виготовлення  м'якої  іграшки? 
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              3. Чим можна наповнювати іграшку? 
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а) ватою; 
 
б) синтапоном; 
 
в)холофабером; 
 
в) лоскутками  тканини ;       г) хутром. 



  
4.  Який номер  котушкової нитки ви візьмете 
для пошиття іграшки і чому? 
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а) № 50-70;                                          б) № 10-40. 



  

              З яких основних етапів 
складається процес   виготовлення 

м'якої іграшки? 

. 
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Шов «уперед голку».                Шов «строчка» або «назад голку». 
 
 
 
 
Шов «через край».                                     «Петельний» шов.  
 
 
 
 
                                           «Потайний» шов. 
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              Усі шви треба виконувати дуже 

акуратно, рівними густими стібками. 

Інакше коли будеш наповнювати 

готовий виріб , шви розійдуться і крізь 

дірки буде видно наповнювач. 

               Така іграшка не буде привабливою. 

 



   Які твердження вірні? 
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а) шити тільки з наперстком; 
б) голки заколювати в подушечку; 
в) шити іржавою голкою; 
г) ножиці передавати кільцями до товариша із 
замкнутими лезами; 
д) світло повинно падати зліва; 
є) довжина нитки засиленої в голку дорівнює 1,5 м 
ж)булавки приколювати до тканини до себе вістрям, 
з)зламану голку викинути у відро. 



 1. Перед зшиванням усі деталі обов’язково треба 
зметати швом «уперед голка» в одну нитку.  

 2. Виберіть шов, яким будете виконувати зшивання 
деталей (шов «через край», петельний шов, шов 
«назад голку» чи машинна строчка 

           (Інструкційна карта). 

 3. Першими зшивають деталі найменших  розмірів. 

 4. Коли пришивають голову до тулуба, або ніс до 
обличчя, то використовують «потайний шов». 
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             Виготовлення м'якої іграшки. 
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Щось не хочеться сидіти, 

Треба трохи відпочити. 

Руки вгору, руки вниз, 

На сусіда подивись. 

Руки вгору, руки в боки, 

Зробимо чотири кроки. 

Вище руки підніміть, 

А тепер їх опустіть. 

Плесніть, діти, кілька раз, 

За роботу все гаразд. 



 -Що нового ви дізналися на уроці? 

 -Чому навчилися на уроці? 

 -З якими труднощами ви зустрілися, 

виконуючи практичне завдання? 

 -Де можна використати набуті знання та 

вміння? 

 -Чи потрібно оздоблювати іграшку? 
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Виготовити технологічну картку у портфоліо. 

Зшити іграшку. 

Взяти все необхідне для оздоблення м’якої 

іграшки. 


