
2 

 

Тема:  Виготовлення квітки технікою оригамі 
           Діти люблять конструювати своїми руками, тому пропоную створити 

найпрекрасніше створіння природи. Розгадайте загадку, що є окрасою нашої 

планети 

             Загадка 

Завжди диво це знайду 

В полі, в лісі і в саду. 

Ці рослинки кольорові 

Запашні, такі чудові.  

                           (Квіти) 

I. Подумайте і дайте відповідь  

1. Коли цвітуть квіти? (…………………..)  

2. Які осінні квіти ви знаєте? (…………………………….) 

3. Де ростуть квіти? (…………………………..) 

4. Яка будова квітки? (……………………………………) 

5. Що потрібно рослинам для життя? (…………………………….) 

IІ. Підберіть слова, якими можна охарактеризувати квіти.  

кольоровігарні

ніжні
милі

тендітні

чарівні ласкаві

Які на вашу думку
квіти?

пахучі

 
 

Ми, люди, – частинка природи. Природа – різнобарвна, мудра і всесильна. 

Людина – це дитя природи і мусить жити за її законами, любити все те, що дарує 

вона кожному з нас.  А дарує вона нам усе для життя: повітря, воду, землю, тепло, 

світло та їжу. 
Що таке природа? 

Одним із найпрекрасніших її творінь є квіти – ніжні і чарівні. Милують око 

біля вікон осель, на вулицях, у парках, у лісах, на лугах, у садах. Їх дарують на дні 

народження, на всі свята.  

       Мистецтво оригамі з’явилося з появою паперу. Винахідник паперу – Цай Лунь, 

який народився і жив у Китаї. Він був звичайним службовцем китайського 
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імператорського суду. Цай Лунь подарував імператору Китая перші зразки паперу. 

Він один із найвеличніших людей у всій історії людства. Його в Китаї називають 

божеством паперової справи. Багато десятиліть під острахом смертної кари китайці 

зберігали таємницю створення білого аркуша. На честь Цай Луня заснований 

пам’ятник, випускаються марки, календарі.  

 

Але японці здогадались використовувати папір в якості сировини для 

декоративних прикрас та виробів. В 105 році н. е. з’явилися перші послання для 

виникнення оригамі – мистецтва складання улюблених фігурок з квадратного 

аркуша паперу без використання ножиць та клею. В Японії оригамі називають 

«мистецтвом цілого листа».  

        З часом оригамі (а цей термін виник тільки в 1880 році) стає обов’язковим 

заняттям в багатьох японських сім’ях. Матері передавали свої знання дочкам, 

показуючи відомі їм фігурки. 

       Оригамі (укр. мовою) – орікамі (япон. мовою) орі – «складати», камі – 

«папір», тобто «складений папір».  

       Оригамі – мистецтво складання паперу.  
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       Також історія оригамі розповідає нам що серед самураїв були дуже популярні 

амулети оригамі, виглядали вони як спеціальний конверт, в середину якого клали 

кусок акулячої шкіри або сушеного м’яса. Воїни вірили, що такий амулет збереже 

їх у бою і принесе перемогу. Японська інтелігенція зобов’язана була волдіти 

навичками оригамі, це була одна із ознак високої освіти і хороших манер. 

       Також оригамі використовувалось у чайних церемоніях, а закохані передавали 

один одному записки, складені у вигляді квітки або птаха. 

      Однією з найдревніших фігурок оригамі є фігурка журавля (Цуру). Птах з 

довгою шиєю в Китаї та Японії вважається символом успіху і довгого життя. 

       Заняття оригамі дозволяє людині хоч не надовго відірватися від повсякденних 

проблем. І от сьогодні ми полетимо разом з квадратним аркушем паперу в 

прекрасну країну Мистецтва. 

 
            - Перш ніж приступити до роботи ми разом повторимо, які матеріали 

потрібні нам для роботи: 

           - Кольоровий папір, олівець, клей. Добре. Молодці! 

                                

Послідовність виготовлення квітки технікою оригамі
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ІІІ. Виготовлення квітки технікою оригамі. 
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Робота з технологічними картками 

                  Виготовлення квітки технікою оригамі 

                     (послідовність виконання роботи) 

Я зігнув (ла) квадрат по 

діагоналі і утворився …  .

Я зігнув (ла) правий кут до 

середини.

Я взяв (ла) кольоровий

папір у формі …  .

Я зігнув (ла) лівий кут до 

середини. І утворився …

1.

4.

2.

3.

 

Я зігнув (ла) лівий кут

ось так.

Я розправив (ла) лівий кут і 

зігнув (ла) правий кут так 

само.

Я розправив (ла) 

правий кут так само.
Я зігнув (ла) лівий 

верхній кут ось так.

5.

8.7.

6.

 

Я загнув (ла) ліву сторону 

всередину ось так.

9. 10.

11. 12.

Я зігнув (ла) лівий 

верхній кут всередину.

Я зігнув (ла) правий

верхній кут так само і сховав 

(ла) його всередину.

Я загнув (ла) праву сторону 

всередину так само.
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Я змастив (ла) обидві 

сторони клеєм.

Я склеїв (ла) обидві сторони 

ось так.

Я намастив (ла) одну сторону 

пелюстки клеєм і взяв (ла) 

другу пелюстку і склеїв (ла) їх.

У мене вийшло ось так.

13.

16.15.

14.

 

 
 

Тепер ви вмієте робити квітку технікою оригамі.  Навчіть братиків і сестер, батьків, 

дідуся і бабусю техніці оригамі. 

Підготувала вихователь І. Коротчук 


