
Майстер-клас 
Виготовлення дитячої поробки з картону 

«Будиночок для птахів» 

Введите подпись.

Виконала: 

Керівник гуртка: Єфтемій Д.Г.



Мета: Створення умов для формування у дитини елементів 
екологічної культури, екологічно грамотної поведінки у природі, 
гуманного ставлення до живих об’єктів флори та фауни. Вивчити спосіб 
виготовлення будиночка для птахів. 

Завдання: розвинути у вихованців інтерес до вивчення орнітофауни 
рідного краю, сприяти становленню доброзичливого ставлення до 
природи, вивчити особливості виготовлення будиночка для птахів. 

Обладнання: картон, ножиці, клей, скотч, секатор, клей-пістолет, 
декоративна клейка стрічка, фетр, зрізи гілок, фарби. 

Етапи виготовлення: 
1. Для початку потрібно підготувати деталі будиночку: дах, дно, 

стінки. Для цього необхідно накреслити схему будиночка. Готові деталі 
повинні мати розміри: 20*15*30 см. 

2. Дах повинен бути на 10 см більше, щоб вийшов козирок. 
3. Загальні правила для гуртківців: роботу розпочинай після 

дозволу керівника гуртка. Інструменти використовувати за 
призначенням, під час робочого процесу не відволікайся на сторонні 
справи, не розмовляй, будь зосередженим.У процесі роботи 
дотримуйся порядку на робочому місці, а після роботи акуратно 
прибери його. 

4. Для початку виміряємо розміри на картоні та вирізаємо деталі 
будиночка, краще всього, щоб деталь була суцільна. Потім згинаємо 
вирізану деталь по лініям.  

5. Вирізаємо акуратно отвір діаметр якого 4 см. 



6. Склеюємо деталь чітко по лінії, щоб в майбутньому не допустити 
деформування будиночка. 

7. Декоративною клейкою стрічкою декоруємо наш будиночок. 
8. Вирізаємо з картону дах та дно та приклеюємо до будиночка. 
9. Беремо наші зрізи гілок та декоруємо дах будиночка за допомогою 

клейового пістолета. Секатором обережно формуємо гілки однакової 
довжини. 

10. Тепер можна надати будиночку привабливого вигляду. Для цього 
нам знадобляться: залишки картону, фетр, ножиці, лінійка, олівець та клей. 

11. Для початку зробимо огорожу, вирізаємо деталі, можна також 
розфарбувати у бажаний колір та приклеюємо до будиночка. 

12. Для виготовлення соняшників беремо фетр та обмальовуємо по 
наведеному нижче шаблону, вирізаємо. 



13. Наші готові деталі соняшника приклеюємо до будиночка та 
декоруємо білою фарбою чорну серединку, імітуючи насіння соняшника 

14. Ми завершили виготовлення дитячої поробки з картону. Наш 
будиночок для птахів готовий! 


