
Проектування 
та плетіння корзинки 
із паперових трубочок

Трудове
навчання

5 (6 ) клас

Розглянемо такі питання:
1. Вибір виробу для проектування і виготовлення
2. Із історії про плетіння виробів із лози і паперових трубочок
3. Вимоги до задуманого виробу з паперових трубочок
4. Пошук подібних корзинок в інформаційних джерелах
5. Визначення кращих ознак у подібних виробах
6. Якою буде корзинка із паперових трубочок
7. Графічне зображення корзинки 
8. Матеріали, інструменти, пристосування



1
      

       Вибір виробу для проектування

 і виготовлення

       Мал.1                                                Мал.2                                                Мал.3  

Корзинка на мал.1 виготовлена із лози, а на мал. 2 і 3 - із 
паперових трубочок. Техніка виготовлення виробу одна і та ж, 
але газета, як

матеріал, доступніша і найкраще відповідає економічному вибору.



2  З історії  плетіння виробів із лози 

і паперових трубочок
• Плетіння - одне з найдавніших ремесел. Воно виникло, як і 

кераміка, раніше, ніж обробка деревини, металу, які 
потребували відповідних знарядь виробництва. Його сліди 
знайдені археологами ще в неоліті. До наших днів збереглися 
багаточисельні свідоцтва про плетені предмети першої 
необхідності з античної епохи.

• Одним з найстародавніших ремесел було плетіння з лози, а 
найпоширенішими плетеними виробами – кошика. А в наш 
час майстри-вигадники винайшли нове ремесло – плетіння з 
паперу (паперових трубочок).



2.1 З історії плетіння виробів із лози 

і паперових трубочох
• І хоча  міцністю вони і поступаються кошикам із лози, під час 

правильній обробки вони можуть прослужити досить довго.  
можна зробити справжні шедеври.

                                           

• Цей вид плетіння дуже економічний, адже не потрібно 
витрачатися на дорогі матеріали, він дешевий, доступний. 
Напевно для багатьох людей це захоплююче заняття сьогодні 
стає улюбленою справою – хобі! 



3 Вимоги до задуманого виробу 

із паперових трубочок

 Корзинка має бути: 

• Міцною
• Красивою
• Простою у виготовленні 
• Оригінальною
• Безпечною у використанні
• Мати доступні конструктивні форми
• Гармоніювати з інтер`єром приміщення
• Мати малу собівартість. 

 



4    Пошук подібних виробів 

у інформаційних джерелах

         Мал.1                                                    Мал.2                                              Мал.3

       

                Мал.4                                                    Мал.5                                             Мал.6



5 Визначення кращих ознак у подібних виробах

№ Вимоги до виробу 1 2 3 4 5 6

1 Міцний - - - - - -

2 Красивий + + + + + +

3 Простий у виготовленні + + - + + +

4 Оригінальний + + + + + +

5 Безпечний у 
використанні

+ + + + + +

6 Екологічно чистий + + + + + +

7 Має доступні 
конструкційні форми 

+ + - + + +

8 Поєднання виробу з 
інтерєром приміщення

+ + + + + +

9 Мати малу собівартість + + + + + +



6 Яким буде 
задуманий виріб

   Виробом для проектування

буде корзинка. Виготовляти 

будемо із газетних трубочок,

які фарбуються морилкою, або

акриловими фарбами і покрива-

ються лаком (теж акриловим).

Корзинка планується не великою

за розміром із зручною ручкою.

Прикрасити готову корзинку

можна гофрованим папером та

атласними стрічками.

     



7 Графічне зображення корзинки



8 Матеріали, інструменти, пристосування
              

1. Газета                                            2. Клей ПВА                               

                                                              

                                                                 

3. Ножиці                                                                                        

                                                                         4 .Спиця                                        
                                                                          

                                                 

                                                     



Технологія плетіння корзинкиТрудове
навчання

5 (6 ) клас

Розглянемо такі питання: 

1. Правила безпечної праці під час  виготовленні виробу . 
  Санітарно-гігієнічні вимоги.
2. Послідовність виготовлення корзинки 
3. Оздоблення корзинки
4. Фото спроектованої і виготовленої корзинки 
5. Орієнтований перелік об’єктів для проектування
6. Список рекомендованих джерел



1
Правила безпеки праці під час 

виготовленні виробу

    1. Користуючись ножем для нарізання газетних смужок, слід

бути дуже обережним.

   3. Під час передавання ніж повинен бути повернутий ріжучою 

стороною до того хто передає.

    5. Спиця-предмет, яким не можна гратися та використовувати

не за призначенням.

     6. Під час фарбування слід обережно та рівномірно наносити

мазки, щоб фарба не потрапила на шкіру (можливі алергічні

реакції), триматися на безпечній віддалі, щоб не постраждали 

дихальні шляхи.



1.1
Правила безпечної праці під час 

виготовлення виробу. 

Санітарно- гігієнічні вимоги

1. Перед початком роботи необхідно провітрити

приміщення

2. Руки повинні бути чистими і сухими

3. Під час фарбування слід користуватися рукавички.

4. Щоб не зіпсувати одяг необхідно одягати фартушок та на 
робочий стіл застилати клейонку.



2
Послідовність виготовлення корзинки 
1. Нарізати газетні смужки

2.Скрутити газетні трубки

Зверніть увагу: трубочки мають бути однакової товщини і 
висоти, якщо ні – стінки корзинки будуть не охайним;

     одна зі сторін трубочки має бути ширшою, щоб можна було 
доточувати трубочку (вставляти в неї іншу).



2.1  Послідовність виготовлення корзинки 

1. Плетіння дна корзинки

   Беремо 4 трубочки і переплітаємо так, щоб

  утворилася хрестовина.

    Першу трубочку вплітаємо у хрестовину

    і обплітаємо кожну пару трубочок по

    колу.

    Виплівши дно необхідного розміру,

    підіймаємо трубочки догори, щоб плести

    стінки корзинки.

    



2.2  Послідовність виготовлення корзинки 

2. Плетіння стінки корзинки

 Щоб корзинка була красивою

треба, щоб горизонтальні трубочки 

прилягали щільно.

 Можна поставити в середину 

банку чи горщик для вазона і це

допоможе зберегти необхідну форму.

 Для збереження бездоганної форми

можна використати прищіпки для

білизни.



2.3 Послідовність виготовлення 
корзинки 

Плетіння ручки корзинки

                                                       Існує багато видів ручок для

                                                    корзинок, але кожен обирає

                                                     відповідно до свого задуму.

Ручки можна плести у вигляді жгута, коси звичайної,коси

французької.



3 Оздоблення корзинки
3. Фарбування корзинки

 Для фарбування корзинки треба взяти: рукавички, акрилову фарбу, 
пензля.

Щоб корзинка мала

природній вигляд, можна

 накласти  кілька шарів фарби.

Можна використовувати 

                                                             фарбу-аерозоль  і це 

також надасть спроекто

                                                                  ваному виробу естетичної

                                                             привабливості    

 



4 Фото спроектованої  

і виготовленої корзинки



5 Орієнтований перелік корзинок 

для проектування і виготовлення
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