
Розробка заняття гуртка «Флористика» (старша вікова група) 
  

Тема заняття. Робота з природнім матеріалом. Виготовлення оберега 

«Дерево щастя та благополуччя» з природного матеріалу та 

круп. 

Тип заняття Комбінований. 

Мета. 

Навчальна: 

-забезпечити засвоєння  учнями знань про українські  обереги; 

-формувати інтерес до роботи з природним матеріалом та крупами; 

- навчити виготовляти обереги; 

-дотримання учнями санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної 

праці й організації робочого місця під час виконання завдань 

практичної роботи. 

Виховна: 

- пробуджувати  пізнавальні інтереси до українських оберегів, 

української нації, її культури і побуту; 

- виховувати в учнів любов до праці, естетичний смак, 

охайність,старанність. 

Розвивальна: 

 сприяти розвиткові пізнавальних інтересів учнів. 

 

2.Форми роботи на занятті. Індивідуальна робота, колективна робота, 

групова робота. 

 

 

Хід заняття. 
 

І. Організаційна частина. 
Добрий день, діти! 

Працюйте наполегливо, 

Швидко і старанно, 

Щоб кожна хвилинка 

Не втратилась марно! 

– Сьогодні у нас незвичайне, цікаве і пізнавальне заняття. На занятті нам 

будуть потрібні : голова – ми будемо думати, очі – будемо дивитися, вуха – 

слухати, губи – будемо говорити, посміхатися, відповідати; руки – будемо 

творити. 

ІІ. Основна частина. 

1.Повідомлення теми заняття. 
– Темою нашого сьогоднішнього заняття є: «Робота з природнім 

матеріалом. Виготовлення оберега «Дерево щастя та благополуччя» з 

природного матеріалу та круп». 

– Діти, сьогодні ми будемо говорити про обереги.  

Наш девіз: 
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Рученята в нас умілі 

Змайструватиь усе зуміють. 

Беремось тому ми сміло 

Кожен раз гуртом за діло. 

 

З жолудів, каштанів, шишок 

Зробимо цікаву мишку, 

З пір'я зробимо ми птицю, 

Склеїмо  з  тканини  кицю.  

 

Життя росте лише з любові, 

Краса людей навчає жить. 

А нас уява надихає 

Дивитись, бачить і творить. 

2.Бесіда. 
– Батьківська хата, мамина пісня, бабусина вишиванка,– усе це наші 

непересічні символи-обереги нашого народу. 

Обереги– наші давні і добрі символи, їхнє коріння сягає глибини століть. 

Це батьківська оселя, усе,  що ми одержали у спадок від своїх пращурів, чим 

збагатилися наші душі: піснею, злагодою, добрим словом та спогадами. 

– Ви сьогодні всі так гарно вдягнені –всі у вишиванках . А чи знаєте, що 

вишита сорочка це теж оберіг? 

– А хто нам розповість про цей оберіг? 

Розповідь гуртківця. 
- У народі кажуть: «Сорочку одягай- маму, тата звеселяй, від хвороб її носи і 

здоровя бережи».Здавна вважалося, що сорочка, усі краї якої оздоблені 

вишивкою, має оберігати від нещастя, відганяти від людини злі сили. 

- Улюблений колір української вишиванки червоний, який вважається 

головним оберегом від лиха. Червоною вишивкою обов’язково прикрашали 

комір та рукави сорочки, адже місця, де закінчується тканина, -найвразливіші 

для темних сил. 

Розповідь гуртківця: 

- Вірш про вишиванку 
Вишиваю вишиваночку 

Я для братика Іваночка. 

Вишиваночка у вишеньках, 

Ягідками рясно вишита. 

Вся в мережках вишиваночка – 

Подарунок для Іваночка. 

-Також добрими  охоронцями-оберегами є рушники. 

Хто нам розповість про рушники? 

Розповідь гуртківця. 
- Дім без рушників,-кажуть в народі,- як сім’я без дітей». Вони старовинні 

обереги дому. Рушниками прикрашали будинок, пов’язували старостів і 

судженого, сватів. На рушнику підносили хліб-сіль дорогим гостям. 
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- На столі лежить хліб. Кажуть в народі – хліб-годувальник всьому голова. 

-Розповідь гуртківця. 

Вірш про хліб 
Щедрим сонечком, ясним нині 

Хліб лежить на новій скатертині. 

Був він змелений і протришений, 

У діжі старенькій замішений. 

На тривогах, на нашій щирості 

Він настояний і розчинений. 

Надихайтеся запахом хлібним, 

Щоб він пахнув вам полем рідним. 

 -Хліб- це символ  продовження родоводу. 

Запашний, рум’яний хліб випікали у печі. 

 Піч-це оберіг тепла і затишку. 

 А вогонь у печі – це символ добрих і людяних стосунків усієї сім’ї, оберіг 

усієї родини. 

Є ще один оберіг українського народу. Це – калина. А ви про неї загадки 

знаєте? 

 

3.Хвилинка-відпочинка. 
Запитання: 

Навесні – білим цвітом, а восени -  червоним плодом.- (КАЛИНА) 

Тема нашого заняття  -  (ОБЕРІГ) 

Старовинні обереги дому - (РУШНИКИ) 

Улюблений колір в українській народній вишивці-  (ЧЕРВОНИЙ) 

Символ продовження родоводу - (ХЛІБ) 

Носять його не просто для краси, 

Він – оберіг, знахар душі, 

Він елемент національного українського одягу – ( ВІНОК) 

 

4. Хвилинка-цікавинка. 
Є іще в нас такий гарний оберіг- український віночок. Віночок –це не просто 

краса-це символ добра й чудовий оберіг нашої української культури. 

Віночок має чарівну силу , що оберігає від поганого впливу. 

Існує 77 видів вінків . В українському віночку 12 квітів і кожен з них-лікар, 

оберіг. 

Прислів’я  про обереги: 

«Рушник на кілочку – хата у віночку». 

«Не лінуйся, дівонько, рушники вишивати – буде чим гостей шанувати». 

«Хто вміє віночок вити,- той вміє життя любити». 

«Хліб-усьому голова». 

«Як хліб буде, то й все буде». 

«Без хліба суха бесіда». 

«Похолодніло, риба не ловиться, калина у цвіт вбирається». 

«Любуйтеся калиною, коли цвіте, а дитиною - коли росте». 

«Дівчина, як у лузі калина» . 
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«Вибери собі дівку, як калинову гілку». 

«Барвінок на вінок, а полин — на віник». 

«Більше хліба в полі — більше і в коморі». 

«Рукави – як писанка, а личко – як маків цвіт». 

«Пізнають хлопці і в драній сорочці, аби полики вишиті». 

«У наших хазяйок по сто сорочок, а в мене одна – та й та біла щодня». 

«Хочеш сорочку мати – не треба зівати». 

«Як неділя, то й сорочка біла». 

«Як мати рідненька, то й сорочка біленька». 

 

5. Продовження бесіди. 
Про обереги ми поговорили, а тепер давайте поговоримо про природній 

матеріал. 

Що належить до природного матеріалу? 

Відповідь гуртківців. 
– Листочки, квіти, каштани, жолуді, шишки, горіхи, пір’я,   насіння дерев: 

клена, ясена, липи, коріння дерев. 

 

6. Повторення правил техніки безпеки та гігієни праці. 

Роботу розпочинай лише з дозволу керівника гуртка. 

Користуйся прийомами роботи, як показав керівник. 

У процесі роботи не відволікайся побічними справами. 

Будь обережним з ножицями. 

Під час роботи тримай своє робоче місце у належному порядку. 

Не змітай сміття з парти рукою, для цього є волога серветка. 

 

7.  Розгляд зразків виробів. 

- З чого виготовлені обереги? 

- Який оберіг ви хотіли б мати вдома? 

 

8.  Практична робота учнів. 

Природа – дивна майстерня. В руках вправного майстра із душею митця всі її 

матеріали перетворюються на незвичні вироби, що відкривають її красу. 

Вироби з природних матеріалів – справжні витвори мистецтва. 

Послідовність виготовлення оберега-дерева щастя: 

- виготовляємо за шаблоном дерево; 

- невеликі ділянки дерева покриваємо клеєм ПВА, посипаємо обраною 

крупою, природним матеріалом. Через декілька хвилин перегортаємо роботу 

і струшуємо, де потрібно крупа приклеїлась, а де ні - обсипається. Так 

послідово виконуємо всю роботу. 

 

9.Фізкультхвилинка-тренінг. 
 - Якщо ви не руйнуєте пташиних гнізд - підстрибніть тричі. 

 - Якщо ви не забуваєте про птахів узимку - плесніть у долоні. 

 - Якщо ви разом з батьками зробили годівничку - погладьте себе по голівці. 

 - Чи болить душа у вас, коли ви бачите пташок узимку? 
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 Покладіть руки на серце. 

 -Чи хочете ви дружити, бути у злагоді з природою? Обійміть себе. 

 

10. Продовження практичної роботи учнів. 
Гуртківці працюють над  виготовленням оберегу. Керівник гуртка допомогає, 

виправляє помилки.  

 

11.Бесіда. 
Діти, а давайте поговоримо про значення оберегів, про те що символізує на 

оберегові той чи інший природний матеріал. В цьому нам допоможе 

словничок-помічничок. 

Значення символів на оберегові: 

Бобові — достаток 

Кукурудза — здоров’я дітей 

Глечик — початок життя 

Лікарські трави — здоров’я 

Мак — здійснення бажань 

Гарбуз — плодючість 

Сонях — радість 

Перець — чоловіче здоров’я 

Часник — захист від нечистої сили 

Вироби з солоного тіста — від бід та нещасть 

Безсмертник — довголіття 

Колоски, овес — краса, повен дім гостей 

Хліб — добробут 

Рушник — гостинність 

Гречка — щоб у сім’ї не було суперечок 

Підкова — на щастя 

Мішок — матеріальний достаток 

Козак та козачка — символ голови роду 

Хата — символ домашнього затишку 

Вважається, що найсильніші обереги – ті, які зроблені власноруч із 

натуральних матеріалів 

 

ІІІ. Заключна частина. 
Підвести підсумок роботи. Відбір найкращих робіт на виставку. 

Оцінювання  виробів.  Аналіз помилок. Обговорення проблем, які виникли в 

процесі виготовлення оберегу . Прибирання робочих місць. 

Всі старались, утомились. 

Ви на славу потрудились. 

А тепер скажіть, юннати, 

Що робити ви навчились? 

Працювали всі завзято! 

Сувеніри ваші гарні, 

Бо трудились руки вправні. 
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Підсумок. 
Що ми зробили на занятті? 

Що нового дізналися? 

Які труднощі виникали під час практичної роботи? 

Що найбільше зацікавило вас? 

  

Домашнє завдання. Зібрати природній матеріал для виготовлення об’ємних 

виробів.(Шишики,  жолуді, каштани). 

 


