
  

 

   Майстер клас для батьків 

«Виготовляємо іграшку 
своїми руками» 

  



Педагог – майстер: 

 

Де діти, там гра, там місце іграшкам. Але дітям іноді набридає гратися      

одними ж іграшками,або іграшками які є ще у когось. Дітей більше 

приваблюють ті іграшки, які є неповторними. І тоді у нас вихователів, а 

також у батьків постає таке питання: 

- Де їх брати? На допомогу приходять творчість та фантазія. 

Середньовічний сенсуаліст Джон Локк говорив: «Гладенький 

камінець,зв'язок ключів і будь який предмет, яким малята не можуть 

заподіяти собі шкоду, - все це так само може розважати їх, які і дорогі і й 

хитромудрі іграшки з крамниці, котрі відразу ж псуються і ламаються. 

    Шановні батьки, сьогодні ви маєте змогу відвідати виставку дитячих 

іграшок та посібників створених руками педагогів із предметів щоденного 

вжитку їх частин, природного та покидькового матеріалу. Але й  також 

бути майстрами чудових іграшок для своїх дітей. 

     Ці посібники та ігри допомагають малятам усвідомити реальні поняття, 

знайомитись з сенсорними еталонами у природній для них обстановці – у 

грі, запам’ятовувати форму, колір, визначати розмір, тренують у 

класифікації, диференціації. А найкращою нагородою для себе творці 

дидактичного матеріалу вважають висловлення бажання дитини: «Я хочу 

гратися», «Давайте пограємо», зосереджені дитячі личка у процесі гри – 

навчання. 

     На нашому сьогоднішньому занятті ми будемо з вами виготовляти гру 

«Веселий черв’ячок і смачненьке яблучко» 

Матеріали та обладнання для виготовлення іграшки: 

- серветки,  

- гуашеві фарби,  

- олівці,  

- фломастери,  

- ножиці,  



- клей,  

- шнурки, 

-  ковпачки. 

Основні етапи створення іграшки : 

- На серветку за допомогою трафарету наносимо контури фруктів. 

Вирізаємо по контуру. 

- По всій основі вирізаного яблука чи груші ножицями робимо отвори. 

- Для виготовлення черв’ячка беремо ковпачки від фломастерів. 

Пронизуємо шнурок і фіксуємо його. Прикрашаємо черв’ячка. 

- З’єднуємо виготовленні черв’ячок із виготовленим яблучком чи 

грушкою. 

Така іграшка дуже сподобається вашим дітям, адже вони разом з вами 

будуть її виготовляти.Виготовлена іграшка розвиває – дрібну моторику, а 

значить мовлення та мислення дитини, позитивний емоційний настрій, 

уміння наслідувати дорослого, підвищення рівня мовленнєвої координації, 

творчої уяви, спостережливості – це той невичерпний перелік усього, що 

можна досягти за допомогою такої доволі простої у виготовленні 

 

 

 

 



  

 


