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Тема: Оберіг «Хрестик»

Мета: 

Навчальна: навчити  виготовляти оберіг «хрестик» з бісеру. 

Поглибити знання учнів про техніки плетіння , послідовність 

виготовлення  хрестика з бісеру.

Розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до національних 

символів , спонукати до прояву фантазії, творчості; сприяти 

емоційної розрядці.

Виховна: викликати у дітей почуття гордості нашої  за 

Батьківщину, виховувати любов та почуття патріотизму до рідної 

держави, повагу до народних символів і сумісної праці.

Тип заняття: закріплення практичних вмінь та навичок.

Методи навчання: розповідь, практична робота.

Форма проведення: заняття – творча майстерня.

Оснащення: технологічні картки.

Матеріали та інструменти: бісер, мононитка, ножиці.



Інструменти та матеріали

Бісер жовтого та 
блакитного кольору

Мононитка
Ножиці



Техніка безпеки при бісероплетінні

1.Перед початком роботи підготувати робоче місце.

2.Сидіти прямо, не нахиляючи низько голову.

3.Роботу виконувати при достатньому освітленні.

4. Роботу тримати на відстані 25-30 см від очей.

5. Інструменти  класти на стіл ручкою до себе, 

передавати  – ручкою 

від себе.  Ножиці кладуть, зімкнувши леза, 

гострими кінцями від

працюючого. Передавати ножиці,  тримаючи за 

зімкнуті леза.

6.  Зберігати інструменти слід у спеціальній 

коробці.

7. Не користуватися несправним інструментом, 

іржавими та зігнутими

8. По закінченню роботи прибрати робоче місце



Схема плетіння виробу



Крок 1 

Починайте плетіння з 

нижньої частини! 

Беремо довгу нитку 

Нанизуємо чотири 

бісеринки. 1жовта,1 

блакитна, 1жовта, 

1 блакитна.

Тепер дивимося на 

схему, звертаючи увагу 

на стрілочки: четверта 

(блакитна) намистинка 

має бути нанизана на 

обидві нитки, 

перехрещені між собою. 



Крок 2

Продовжуємо: з одного 

боку нанизуємо одну 

намистинку, з іншого —

дві, і знову 

пропускаємо обидві 

нитки через останню 

(блакитну)бісеринку. 

По  схемі  плетемо  до 

кінця  ряду.

Зав'язуємо  два  

вузлика.



Крок 3

Пропускаємо  кінчики в  

обидві жовті бісеринки.  

Відрізаємо  зайву 

мононитку.



Крок 4

В блакитну бісеринку  

вставляємо  мононитку.

Продовжуємо  плести по 

схемі.



Крок 5

Продовжуємо плести з іншого  боку  так само , по схемі.



ВСЕ БУДЕ 

УКРАЇНА


