
Проектування та виготовлення 
народної лялькиТрудове

навчання клас

Розглянемо такі питання:
1.  Банк ідей. Вибір виробу для проектування та виготовлення.
2.  Історія виникнення та призначення народної ляльки. 
3.  Значення символів у народній ляльці. 
4.  Моделі-аналоги народної ляльки. Виявлення кращих ознак у 
кожному               зразку.
5.  Графічне зображення народної ляльки.
6.  Добір матеріалів та інструментів для виготовлення та оздоблення    
виробу.
7. Послідовність виготовлення народної ляльки
8. Фото готового виробу. 
9. Розрахунок вартості витрачених матеріалів.
10. Рекомендовані джерела інформації.



1
Банк ідей.

Вибір виробу для проектування
 і виготовлення

• ч

На сьогодні дуже актуальні сувеніри в етнічному стилі. 
Тому для проектування і виготовлення обираємо в якості 
сувеніра народну ляльку.



2 Історія виникнення та 
призначення народної ляльки

      

 Історія виникнення назви «лялька» сягає прадавніх часів, коли 
перші ляльки створювались на честь чарівної Богині кохання та 
весни Лелі (або Лялі), яка була, за міфами, нерозривно 
пов'язана із весняним відродженням природи, початком 
польових робіт. 

 Богиню завжди представляли собі юною, красивою, стрункою 
та високою дівчиною. Саме її образи створювали прадавні 
слов'яни, щоб лялька оберігала та вдихала силу життя в дитину.

 Під час виготовленні ляльки-мотанки в жодному разі не 
використовується голка, а тільки нитки і тканина.

 Вважається, що лялька-мотанка повинна бути безлика, а та, яка 
служить берегинею – з хрестом замість обличчя.



3 Значення символів 
у народній ляльці

      

     Українська 
народна лялька є 
символом добра та 
злагоди в українській 
родині. 
      За традицією 
лялька-мотанка має 
бути без виразного 
обличчя, а та, яка 
слугує берегинею, — 
ще й з хрестом 
замість обличчя.
     



3.1 Значення символів
 у народній ляльці

      

 Лялька-мотанка має бути вдягнена у 
світлу вишиту сорочечку, нижню 
спідничку і запаску. 

 Усі елементи одягу є оберегами: 
спідниця символізує землю, сорочка 
позначає три часи — минулий, 
теперішній і майбутній; 
обов'язковими атрибутами є 
вишиванка та намисто, які 
уособлюють добробут.

  Також повинен бути головний убір 
— очіпок, стрічка чи хустка, що 
символізує зв'язок з небом.

      Символічним є те, що ляльку-
мотанку не шиють, а роблять лише за 
допомогою, ниток і стрічок шляхом 
намотування.



3.2 Значення символів 
у народній ляльці

      

 Хрест тут є й оберегом — 
символом Сонця, життя і нових 
починань, і символізує саму 
людину, гармонію її 
персонального фізичного світу 
(горизонталь) і духовного 
(вертикаль).



4 Моделі-аналоги ляльки-сувеніра

Модель 1 Модель 3Модель 2

Модель 4 Модель 5 Модель 6



5 Графічне зображення 
народної ляльки
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