
Урок № 

Тема: Паралельне плетіння. Плетіння петлями, дугами. Коралове 

плетіння. 

Мета: Навчальна – ознайомити із видами плетіння бісером, навчитись практично                 

          виконувати паралельне плетіння, плетіння петлями, дугами і коралове плетіння;  

 

            Розвивальна – розвивати вміння аналізувати, пояснювати, порівнювати; розвивати                                

            художній смак; розвивати пізнавальний інтерес до навчального предмету; 
 

             Виховна – виховувати повагу до традицій українського народу; виховувати вміння                  

            відчувати і розуміти прекрасне; формувати свідоме дотримання правил безпечної                          

            праці та санітарно гігієнічних вимог . 

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: дріт, бісер, ножиці 

Хід уроку 

І. Організаційний етап 

II. Актуалізація опорних знань та вмінь 

Діти обмінюються кросвордами,які вони виготовили вдома, розв’язують і перевіряють 

один в одного, ставлячи оцінку 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 

 

Вчитель демонструє зображення виробів, оздоблених бісером. 

- Діти, чи подобаються вам ці речі? Серед них є такі, що використовували б не тільки 

дівчатка ,а й хлопчики? Як бачите, предмети оздоблення з бісеру дуже популярні 

серед молоді,а виконані вони зовсім нескладними техніками,які ми з вами сьогодні 

вивчимо 

IV. Повідомлення теми уроку 

Тема уроку записана на дошці. 

Визначення завдань: 

 Навчитися виконувати плетіння петлями; 

 Навчитися виконувати плетіння дугами; 

 Навчитися виконувати паралельне плетіння та коралове 
 

V. Вивчення нового матеріалу 

1. Плетіння петлями 

 



          Плетіння петлями дуже проста техніка бісероплетіння. Її можна використовувати 

для плетіння маленьких пелюсток або листочків. Цей спосіб плетіння широко 

використовують для дерев з бісеру. Так як маленькі петельки дуже схожі на листочки 

дерева.  

Демонстрація зображень виробів, виконаних технікою плетіння петлями 

    

   

2. Плетіння дугами 

Дугове  плетіння бісером дуже поширена техніка. Вона використовується також як і 

паралельне плетіння для виготовлення листочків і пелюсток. Це досить просте плетіння, 

яке часто використовується для плетіння квітів. 

    

3. Паралельне плетіння 

        Паралельне плетіння бісером це більш складна техніка. Ви можете робити як плоскі, 

так і об'ємні квіти в цій техніці. Паралельне плетіння використовується для плетіння 

пелюсток квітів та листя. Особливість цієї техніки полягає в тому, елемент плететься 

зверху вниз, виконується кожен ряд послідовно. 



   

 

4. Коралове плетіння 

Коралова техніка часто використовується для плетіння біжутерії, а також таким чином 

можна прикрасити нижній край плаття, спідниці, краї шарфа тощо. 

   

5. Фізкультхвилинка 

А тепер нам, діти час 

Трохи відпочити. 

Руки вгору -, руки – вниз 

Покрутімось, повернімось, 

 На хвилинку зупинімось. 

Всі присіли, 

Знову встали,  

Час. За парти всі сідаєм,  

Знову вчитись починаєм. 

 

VI. Формування умінь та навичок учнів. Практична робота 

1. Аналіз завдань практичної роботи 

На практичній роботі діти виконують зазначені в темі види плетіння бісером, 

використовуючи інструкційні картки. 

2.Повторення правил безпечної праці 



Вправа « Я-тобі, ти – мені»:  

Використовуючи маленький м’яч, діти кидають його один одному. В кого м’яч в руках, 

той каже одне правило безпечної праці 

3. Виконання завдань практичної роботи за інструкційними картками 

Інструкційна картка №1 

Виконання плетіння петлями 

 

1 

 

Наберіть  на дріт 7-8 бісеринок, зігніть в петлю і перекрутіть  

вільні кінці дроту між собою 

2 

 

На один з кінців наберіть 7-8 бісеринок , зігніть в петлю і 

перекрутіть петлю навколо себе двічі 

3 

 

На інший кінець дроту наберіть 7-8 бісеринок і виконайте дії, 

що описані в п.2 

4 

 

Утворюйте петлі почергово то на одному кінці дроту то на 

іншому. Два кінці дроту з утвореними петлями переплетіть між 

собою. За бажанням кількість бісеринок можна збільшувати в 

кожному ряді на 1-2 бісеринки. 

 

 



Інструкційна картка №2 

Виконання плетіння дугами 

 

1 

 

Утворіть на одному з кінців дроту невелику петлю, 

наберіть 20 бісеринок, на цьому ж кінці дроту ,внизу 

утворіть петлю і перекрутіть її навколо себе 3-4 рази 

2 

 

На вільний кінець дроту(довший) наберіть 

22бісеринки, вільний кінець дроту обведіть над 

нанизаним бісером першого ряду впритул двічі 

3 

 

На цей ряд теж наберіть 22 бісеринки. Опустіть 

кінець дроту вниз і там обкрутіть його навколо 

першого ряду двічі 

4 

 

На вільний кінець дроту наберіть 24 бісеринки і 

обкрутіть його,як описано в п.3 

5 

 

Набирайте бісер почергово то на ліву то на праву 

сторону, з кожним рядом додаючи по 2 бісеринки 

 

 

Кінець дроту, що залишився, протягніть в бісеринки 

попереднього ряду 

 

 

 



Інструкційна картка №3 

Виконання паралельного плетіння  

 

1 

 

Наберіть на дріт 3бісеринки.  

2 

 

Протилежний кінець дроту протягніть через 2 бісеринки 

3 

 

На один з кінців дроту наберіть  3 бісеринки і через них 

протягніть протилежний кінець дроту 

4 

 

Виконайте аналогічно ще два ряди, додаючи в кожному по 

одній бісеринці 

5 

 

Щоб утворилась форма листочка, в кожному наступному ряді 

зменшуйте кількість бісеринок на одну 

 

 

 

 

 



Інструкційна картка №4 

Виконання коралового плетіння  

 

1 

 

Наберіть на основу таку кількість бісеринок, яка 

відповідає довжині гілочки. Пропустіть нитку у 

зворотному напрямку через декілька бісеринок і 

виведіть її убік від центральної гілки. 

2 

 

На робочий кінець нитки наберіть декілька бісеринок і 

пропустите нитку крізь них у зворотному напрямі. 

Закріпіть гілочку, що вийшла, з бісеру, пропустивши 

через бісеринку на центральній гілці. Таким чином, 

виконаєте на центральній гілці потрібну кількість 

відгалужень. 

 

 

3. Підбиття підсумків практичної роботи 

Демонстрація кращих виконаних робіт, аналіз недоліків, оцінювання результатів 

IV. Підведення підсумків уроку 

 Обговорення:  

Під час виконання практичної роботи чи виникали думки, що цими техніками ви 

хотіли б виготовити? 

Покажіть карточками червоного чи зеленого кольору – сподобався вам урок чи ні. 

V. Домашнє завдання 

Підготувати інструменти і матеріали для роботи з бісером 

  


