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У посібнику подані розробки занять з бісероплетіння, у яких розкривається 

історія мистецтва бісероплетіння, подані різні способами нанизування та вишивки 

бісером. Вчить дітей відчувати красу, створену руками людини-умільця, розуміти і 

цінити твори мистецтва, пам’ятки історії та культури, красу рідної природи; формувати 

естетичний смак, уміння. 

Матеріали посібника будуть корисними для керівників гуртків декоративно-

ужиткового напрямку. 
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Вступ 

 

Бісероплетіння, як таке що поєднує в собі відносну простоту прийомів, 

доступність матеріалів і можливість достатньо 

швидко побачити результати своєї праці – одне 

із захоплюючих видів декоративних ремесел, 

яке дозволяє прилучитися до багатогранного 

світу мистецтва, спробувати себе в ролі творця 

прекрасного. 

На заняттях діти освоюють різні прийоми 

низання і вишивки бісером. Заняття розвивають творчі здібності, уяву, пам’ять, 

прищеплюють повагу до традицій декоративно – ужиткового мистецтва, викликають 

бажання творити, фантазувати, думати. На заняттях вихованці мають можливість 

застосовувати знання, отримані на уроках історії, народознавства, малювання, 

обслуговуючої праці. 

Діти знайомляться з термінами, вчаться працювати за схемою, самостійно 

підбирати гармонійне поєднання кольорових сполучень і контрастів. Кожен виріб дає 

можливість проявити свій смак, фантазію та охайність. 

В залежності від віку та здібностей дітей підбираються варіанти виробів для 

виготовлення 

Основу проведення занять складає практична робота, використовуються також 

бесіди з історії з бісерного ремесла, конкурси – виставки творчих робіт. 

Заняття включає пояснення теоретичного матеріалу, перегляд та аналіз зразків, 

готових виробів або ілюстративного матеріалу, підбирання варіантів виробів для 

виготовлення кожним вихованцем, замальовування схем та підбирання матеріалів для 

роботи. Велику увагу треба приділяти виконанню творчих робіт за власним вибором та 

задумом учнів. 
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Тема: Матеріали та приладдя 

 

Мета: ознайомити дітей з бісерним рукоділлям, матеріалами та приладдям для 

виготовлення прикрас з бісеру; розвивати цікавість до пізнання власної особистості; 

виховувати бережливе ставлення до предметів та засобів праці. 

 

Обладнання: різнокольоровий бісер, тонкі голки, нитки, ножиці, клей, віск, 

папір для малювання візерунків, фломастери, зразки виробів з бісеру, інструкційні 

картки, ілюстрований матеріал, таблиці, диск «Історія та сьогодення бісероплетіння» 

 

Навчальний час: 1 заняття. 

 

Хід заняття: 

 

І Організаційна частина 

Гуртківці одягають робочий одяг (хустинки та фартушки). Сідають усі на, 

визначені заздалегідь керівником, місця. 

ІІ Вступна розповідь вчителя, комп’ютерна та модельна презентація 

Прикраси з бісеру та намиста поширені в багатьох країнах світу. Вони відомі на 

Близькому Сході, в Африці, на островах Тихого океану… 

У нас бісер відомий ще за часів Київської Русі. Тоді виготовляли прикраси не 

тільки з привезеного, а й із місцевого бісеру, який виготовляли в кустарних 

майстернях. 

Особливого розвитку бісерне рукоділля досягло наприкінці XVIII – на початку 

ХІХ століття з розвитком скловиробництва.  

Вишивали, плели, ткали найрізноманітніші речі – панно, подушечки, гаманці, 

кисети, підстаканники, чохли для окулярів, олівців і ножиці, кільця для серветок. 

(Демонстрація слайдів) 
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Прикраси з бісеру дуже добре пасують до сучасного вбрання. Це ажурні й 

плескаті ланцюжки, які щільно облягають шию, схожі на мереживо комірці, намисто з 

барвистих ланцюжків у вигляді квіточок, чоловічі краватки, гаманці, пояси, браслети.  

(Завчасно підготовлені вихованці старшої групи демонструють свої вироби з 

бісеру) (Додаток 1) 

Нанизування бісером, як і вишивання, старовинний художній промисел. Усним 

шляхом дійшли до нас із глибини віків відомості про прийоми та способи нанизування, 

про узори та мотиви бісерних виробів. 

Малюнок прикрас запозичений із вишивок. Це поєднання різних геометричних 

фігур – ромбиків, хрестиків, зигзагів. Рослинні орнаменти у вигляді квітів і листя 

виникли пізніше. 

Сучасні прийоми нанизування увібрали у себе кращі народні традиції 

старовинного промислу й доповнюють його новими формами й узорами. 

Який багатий і різноманітний світ. Він торкається нашої душі, робить нас 

красивими, добрішими і мудрішими. Людина потребує краси, як квітка сонця, і цю 

красу дають їй природа і мистецтво. 

У кожній людині живе потяг до прекрасного. Краса ніколи не залишає байдужим, 

вона творить з людиною дива. 

Українці – це талановитий народ, і кожна людина – майстер своєї справи. Кожен 

бажає поділитися своїм талантом та передати його людям. 

Мрійте, творіть і здійснюйте мрії своїми вмілими руками. 

ІІІ. Презентація виставки робіт з бісеру 
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ІV. Первинне ознайомлення гуртківців з матеріалами та приладами 

Для нанизування бісеру або дрібного намиста необхідно мати голки, нитки, 

ножиці, трохи воску. Голку беруть довгу, тонку з великим вушком, щоб не 

перетиралась нитка. Якщо немає тонкої голки, нанизувати можна ниткою, змастивши її 

кінець клеєм або лаком для нігтів. 

Віск потрібен для навощування нитки, щоб надати їй пружності. 

Нитки беруть звичайні котушкові або капронові. 

(Вчитель показує по черзі кожне із приладь та пояснює їх призначення, правила 

безпечного користування ним) 

V. Створення проблемних ситуацій  

Запитання для дискусії між дітьми. 

1. Які матеріали використовують для виготовлення прикрас з бісеру? 

2. Чим можна замінити голку при нанизуванні бісеру? 

3. Що необхідно зробити перед виготовленням виробу з бісеру? 

4. Який папір використовують для перезнімання візерунків? 

5. Який узор з виворотної сторони мають вироби з бісеру? 

6. Для чого необхідні ножиці та правила їх використання? 

7. Які нитки найкраще використовувати при нанизувані виробів з бісеру? 

Чому? 

(Керівник вислуховує усі відповіді гуртківців, дає можливість самим знайти 

правильне рішення, уточнює та доповнює відповіді) 

VІ. Динамічна пауза 

Виконання вправ для відпочинку очей. 

Втому ми з очей знімаємо. 

Кілька вправ про це ми знаємо. 

Подивитись вправо, вліво, вниз, 

У чарівній скриньці є сюрприз. 

Бровою вгору поведемо, 
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Із скриньки яблучко візьмемо. 

VІІ. Закріплення нового матеріалу 

1. Робота з інструкцією по техніці безпеки. (Додаток 2) 

2. Практичне заняття 

 Сортування та класифікація наявних приладів та інструментів (гуртківці 

вчаться правильно розташовувати приладдя на робочому столі, пояснюють його 

призначення) 

 Занотовування в зошит основних характеристик матеріалів, що мають бути 

використані в роботі, основних термінів, а також правил техніки безпеки та вправ для 

очей. 

VІІІ. Підсумок заняття 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Які здебільшого використовують техніки при виготовленні виробів з 

бісеру? 

2. Назвіть правила техніки безпеки при роботі з бісером. 

3. Назвіть інструменти, необхідні для виготовлення виробів з бісеру. 

4. Чи можна поєднувати бісер із стеклярусом у виготовленні виробів? 

5. Який виріб вам найбільше сподобався? Чому? Якою технікою він 

виконаний? Який інструмент використаний при виготовленні виробу? 

6. Кого з умільців бісероплетіння ви знаєте? 

ІХ. Прибирання робочого місця 

Х. Домашнє завдання 

1. Вивчити: 

а) вправи для очей 

б) правила техніки безпеки 

2. Придбати необхідний матеріал та інструмент для роботи з бісером. 
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Тема: Мозаїка (низання на одну нитку) 

Мета: Ознайомити дітей з схемою виконання «мозаїки». Розвивати почуття 

форми,кольору, матеріалу, конструктивні вміння. Виховувати бережливе ставлення до 

предметів і засобів праці. 

 

Обладнання: різноколірний бісер; набір тонких голок; нитки; ножиці; папір для 

нанесення візерунків; олівець. 

 

Навчальний час: 2 заняття по 2 години. 

 

Хід заняття: 

І. Організаційна частина 

ІІ. Вступ: Бесіда на тему «Види мозаїки» 

ІІІ. Технологія виконання мозаїки: 

Мозаїку нанизують за допомогою однієї голки з ниткою. 

На довгу навощену нитку набирають непарну кількість бісеринок залежно від 

потрібної ширини виробу.  

Нанизавши перший ряд, голку з ниткою протягують у 3-ю від кінця бісеринку 

першого ряду. 

Протягнувши нитку, починають нанизувати другий ряд. Для цього на нитку 

нанизують по одній бісеринці і пропускають голку з ниткою в кожну непарну 

бісеринку першого ряду, притягуючи нитку 

ІV. Динамічна пауза 

Хто ж там, хто вже так стомився  

І наліво нахилився? 

Треба дружно всім нам встати,  

Фізкультпаузу почати. 
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Руки вгору, руки вниз, 

На сусідів подивись. 

V. Закріплення нового матеріалу  

Робота з інструкцією по техніці безпеки (Додаток 2) 

Практичне заняття: 

Змалювати схему (схема 1) виготовлення виробу, підібрати матеріал за кольором 

та розміром, виготовлення зразка та готового виробу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема1. Виконання «мозаїки» 

VІ. Підсумок заняття 

Контрольні запитання та завдання 

1. Які ви знаєте види виконання мозаїки? 

2. Матеріали необхідні для виконання мозаїки бісером. 

3. Назвіть інструменти, необхідні для виконання мозаїки. 

Прибирання робочого місця  

VІІІ. Домашнє завдання: 

1. Вивчити види мозаїки 

2. Підібрати візерунок і зробити схему виконання мозаїки. 
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Тема: Виготовлення смужки з квіточок (практична робота) 

 

Мета: Навчати художньо конструювати за зразком, малюнком, схемою. 

Розвивати художньо-трудову активність. Виховувати бережливе ставлення до 

предметів і засобів праці. 

 

Обладнання: різноколірний бісер; дрібні намистинки; набір тонких голок; 

ножиці; нитки; віск. 

 

Навчальний час: 2 заняття по 2 години. 

 

Хід заняття: 

І. Організаційна частина 

Бесіда по організації робочого місця та техніки безпеки під час виконання 

практичної роботи 

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття 

ІІІ. Пояснення педагога. 

Ланцюжок з кольорових бісеринок можна виготовити також за допомогою нитки 

з двома голками: 

На середину нитки з голками набирають парну кількість бісеринок і протягують 

другу голку протилежно першій крізь 1-шу бісеринку ряду. Протягнувши голки в 

протилежні боки, знову набирають на першу парну кількість бісеринок, а на другу — 

непарну. Другу голку протягують крізь останню намистинку на першій голці, 

притягуючи нитку. Повторюючи весь процес спочатку, можна виготовити цікаві 

прикраси для сучасного вбрання. 

ІІІ. Практична робота: 

1. Підібрати матеріал за розміром та кольором, для виготовлення зразка за 

поданою схемою (схеми 2, 3). 
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Схема2. Виконання смужки з «квіточок» за допомогою нитки та голки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема3. виконання смужки з квіточок 

2. Виготовлення ланцюжка з «квіточок» за допомогою нитки з двома голками 

за схемою (схема 4). 

 

Схема4. Виконання ланцюжка з «квіточок» за 

допомогою нитки з двома голками 
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ІV. Вправи для очей. 

1. В.п.- сидячи за партою. Міцно закрити очі на рахунок 3, потім відкрити. 

Повторити 5 разів. 

2. В.п. – сидячи за партою. Швидко закривати і відкривати очі 10 сек. 

V. Підсумок заняття 

1. Демонстрація робіт практичного заняття. 

2. Контрольні запитання по виявлених дефектів виробів та методи усунення 

дефектів. 

VІ Прибирання робочого місця 

VІІ. Домашнє завдання 

Вивчити схему виконання смужки з квіточок. 

 

 

Тема: Ніби з дрібної роси пелюстки (практична робота) 

 

Мета: Навчити виготовляти за зразком. Розвивати художньо-трудову активність. 

Виховувати проектувальну, емоційну і екологічну культуру. 

 

Матеріали на заняття: різнокольоровий бісер, стеклярус та дрібні намистинки, 

набір тонких голок; ножиці; віск; схеми виконання. 

 

Навчальний час: 3 заняття по 2 години. 

 

Хід заняття:  

 

І. Організаційна частина 

Бесіда по організації робочого місця та дотримання правил по техніці безпеки. 
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ІІ. Вступна розповідь вчителя з демонстрацією ілюстрацій 

(Бесіда про квіти) 

Квіти можна намалювати, вишити, вигаптувати, а ще… виплести з бісеру й вони 

так само радуватимуть очі й душу, як і справжні. Якщо звичайно створюють їх 

небайдужі руки і серце справжнього майстра 

«Макове зернятко» бісеринки – крихітна «найелементарніша частинка», з 

десятків тисяч яких і складається квіткова композиція. Їх треба укласти таким чином, 

щоб спочатку утворилася квітка, а з багатьох – чудовий букет, що, здається, і тремтить 

пелюстками на легкому вітерці, і сонцем виблискує в краплинках роси, і навіть 

пахне… 

Квіти знайомі кожному з дитинства улюбленці наших садів і клумб: горді своєю 

вродою нарциси, величні корони тюльпанів, сонячні голівки чорнобривців, тендітні й 

скромні ромашки, небесно блакитні вічка волошок, в’юнкі настурції… 

І звичайно ж, чільне місце в українських букетах відведено й житнім чи 

пшеничним колоскам. У своїх квіткових бісерних композиціях намагайтеся 

дотримуватися натуральних розмірів рослин, завдяки чому вони видаються по-

справжньому живими. Дивишся на творіння, і лагіднішає душа, і цвіте на устах 

усмішка, і на творчість надихає рукотворна краса. 

ІІІ. Вправи для пальців та рук 

1. В.п. – сидячи за партою руки перед собою. Схрестити руки і міняти положення 

рук на кожен рахунок. Вправа «ножиці». 

2. В.п. – руки на поясі. Плечі вперед і назад. 

ІV. Закріплення нового матеріалу 

Практичне заняття: 

1. Підібрати матеріал за кольором та розміром. 

2. Виготовлення зразка та готового виробу за схемами вивчених на попередніх 

заняттях. 
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V. Підсумок заняття 

1. Демонстрація робіт практичного заняття 

2. Обговорення робіт та виправлення дефектів виробів 

VІ. Прибирання робочого місця. 

VІІ. Домашнє завдання 

1.Підібрати малюнок квітки. 

2. Зробити схему по виготовленню даної квітки. 
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Додаток 1. 

Вихованці гуртка «Чарівний бісер» (керівник О.М.Бабіч) 

презентують свої роботи 
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Додаток 2 

Інструкція 

 

Правила безпечної роботи під час виготовлення виробів з бісеру 

 

1. Працювати тільки інструментом, який відповідає віку дитини. 

2. Робоче місце повинно бути правильно організоване. 

3. Інструменти, особливо ножиці та голки, повинні знаходитись в гніздах папки 

робочої. 

4. На робочому місці повинна знаходитись зволожена ганчірка чи гумова 

подушечка для витирання рук. 

5. На робочому столі ножиці із зімкнутими лезами класти праворуч. 

6. Розрізуючи матеріал вузьке лезо ножиць розміщувати під матеріал, пальці 

лівої руки тримати на безпечній відстані. 

7. Не відвертати уваги тих, хто працює з ножицями. 

8. Передавати ножиці кільцями вперед. 

9. По закінченню роботи прибрати робоче місце, вимити руки з милом. 
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