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Мета заняття:    

 Навчальна: -  навчити виготовляти традиційну ляльку – мотанку, а також 

традиційним  прийомам  виготовлення  ляльки, розвинути уміння і 

навички роботи з матеріалами. 

 Розвиваюча: - Ознайомити з традиціями і символікою ляльки- мотанки, 

сприяти розвитку естетичного прийняття зразків народної іграшки-ляльки. 

Сформувати уміння створювати умовний жіночик образ . 

 Виховна: - Виховувати зацікавленість до народних традицій через  

знайомство з національними  традиціями виготовлення ляльки і 

символікою різних видів мотанки. 

Тип заняття: комбіноване. 

Обладнання: -  ілюстрації, зразки виробів ляльок, схеми поетапного виконання 

форми ляльки,різнокольорові та однотонні клаптики тканини, стрічки, нитки та 

інші матеріали й приладдя( ножиці,лінійка,канцелярський ніж – лезо). 

Структура заняття: 

 організаційно – підготовчий етап – 3 хв. 

 Ознайомлення  рядом народних костюмів – 1-2 хв. 

 ознайомлення з рукотворними ляльками майстрів та ляльками, створеними 

педагогом -  2-3 хв. 

 Розповідь про історію ляльки – мотанки , її образи і символіку ( набуття 

нових знань)  -  5-7 хв. 

 виконання учнями творчої практичної роботи  - 30 хв. 



 

 проведення перегляду та обговорення виготовлених робіт – 3 хв. 

 домашнє завдання  ( пошуковий метод), завершення заняття – 1 хв. 

Хід заняття 

І. Організаційна частина 

1.1 Оголошення теми, мети заняття 

- Доброго дня, діти! Почати наше заняття хочу словами відомого 

українського письменника  М.Рильського: "Той, хто не знає свого 

минулого, не вартий майбутнього". І дійсно, лише той народ має 

майбутнє, який поважає свою історію. Як ви розумієте слова: 

«Поважати свою історію»? Висловіть свої думки, продовжуючи 

речення: «Поважати свою історію – значить…» (поважати свою 

історію – значить не лише володіти певними знаннями про розвиток 

держави, військові походи, князів, а й знати культурну спадщину 

народу, його звичаї, традиції та передавати їх у спадок наступним 

поколінням. ) - У народі існує повір'я, що той, хто забув звичаї своїх 

батьків, карається людьми і Богом. І тільки знаючи ці традиції, 

зможемо передавати культурну спадщину свого народу нащадкам.  

Вірш про стародавній оберіг. 

Нездоланний і талановитий 

Наш народ скарби свої зберіг. 

Тих скарбів коштовних не злічити, 

Серед них – і лялька-оберіг. 

Лялька-мотанка – це забавка дитяча 

І мистецьке диво, але ще 

Іноді здається нам, неначе 

Вічність сіла ляльці на плече. 

Бо її історія прадавня 

Вже сягає п’ять тисячоліть. 

Крізь віки гіркі, страшні і славні 



 

На сторожі пам’яті стоїть. 

Як ви думаєте, що означає слово «оберіг»? (відповіді дітей) 

Так, це речі, які можуть вберегти людину від небезпеки, хвороби. 

Такими оберегами були ляльки-мотанки. 

Найгарнішою робили мотанку-берегиню, яка була символом 

мудрості та берегинею роду. 

І саме тому, щоб ви уміли і знали як виготовляти стародавні 

обереги, ми сьогодні з вами  спробуємо зробити Ляльку-мотанку 

«Берегиню». 

Але перш ніж почати робити лялечку, я хочу вас познайомити з 

історією її виникнення. 

ІІ. Основна частина 

2.1 Вступна бесіда 

       Наш оберіг ішов з землі, 

       Коли нас скіфами ще звали. 

       І талісман той берегли, 

       І щастя в доленці шукали. 

                                ( О. Онищенко ) 

Скільки пам’ятають себе люди, завжди – у  побуті, обрядах – 

існував поряд із ними предмет, який наділявся особливою силою: чи 

був символом богів, чи уособлював таємницю природи, чи просто 

зображував людину, чи забавляв її. Іграшки – це найдорожче, що є в 

дитини. Іграшки, якими забавляли дітей наші пращури, були 

різноманітні, проте найулюбленішою залишалася все ж таки лялька-

мотанка. Лялька- мотанка була оберегом нашого народу. З глибини 

століть прийшли до нас традиції виготовлення ляльок з клаптиків 

тканини. Іграшці надавалося магічне значення. Саморобні 

ганчіркові ляльки робили безликими: обличчя замінював орнамент у 

вигляді хреста, ромба, квадрата. За старими повір'ями, лялька з 

обличчям наче дивилася в душу і могла нашкодити дитині, її 



 

зурочити. Тому, безлика лялька була одночасно і іграшкою 

оберегом. Ганчіркових ляльок починали «вертіти» з п'яти років. Такі 

ляльки були в будь-якій селянській сім'ї, в деяких будинках їх 

налічували до сотні. Ляльки робили з великим старанням, оскільки 

по них складали думку про смак і майстерність господині. Лялечка-

оберіг зображала людину, вона була партнером в грі, вчила розуміти 

внутрішній світ людини. З давніх-давен в українських родинах 

молода мати, чекаючи дитину, робила ляльку-мотанку, яка 

уособлювала собою майбутнє дитя. Перш ніж покласти в колиску 

новонароджену дитину, туди клали цю лялечку, і вона ставала 

оберегом дитини, її захисницею, символом зв’язку дитини з усім 

родом, і цей зв’язок захищав людину, де б вона не була. Це дуже 

нагадує традицію, яка існувала в Древньому Римі, де з глини 

виготовляли лари – символічні фігурки-зображення предків, і 

римлянин завжди возив їх із собою, і де б він не був – з ним були 

його предки.  В Україні, ще на початку 20 сторіччя дівчата, готуючи 

скриню з весільним посагом, разом з рушниками та сорочками, 

клали туди своїх ляльок. Кожна дівчина робила мотану ляльку, яку 

забирала із собою в нову сім’ю. В родині чоловіка дозволялось 

молодій дружині, допоки в молодят немає діток, гратись лялькою, і 

чим більше, вважалося, вона грається лялькою, то швидше стане 

матір’ю, і тим здоровіші будуть діти. А коли народжувалась дитина, 

то молода мати клала своїх ляльок до дитячої колиски, щоб 

оберігали дитя від хвороб та поганих очей, а коли дитина 

підростала, то ляльки віддавалась їй для грання. Іноді бабуся чи 

мати робила ляльку нашвидкоруч, щоб «зайняти дитину», аби та не 

плакала. Тоді в голівку дитячої ляльки зав’язувався шматочок хліба 

і для дитини це була і іграшка, і заспокоєння, і перший образ, який 

вона сприймала. І разом з тим, така «лялька» несла енергію любові 

ляльки. 



 

Після розповіді йде показ мультимедійної презентації 

«Українські народні іграшки» 

- Діти, а тепер перш ніж перейти до практичного завдання ми 

попрацюємо з таблицями,  і побачимо чи уважно ви мене слухали. 

Я кожному на парту покладу  коректурну таблицю яка має назву: 

«Народні іграшки». (Додаток) 

Знайдіть на цій таблиці народні іграшки, які виготовлені із: 

 соломи (солом’яна лялька, солом’яний коник); 

 каміння (кам’яна іграшка); 

 сиру (сирна іграшка); 

 ниток (мотанка, коник); 

 глини (глиняний свищик, глиняний коник); 

 тканини (мотанки). 

Діти відповідають на запитання. 

А тепер накрийте фішками червоного кольору іграшки, які не є 

ляльками-мотанками, потім знайдіть і накрийте фішками ляльку-

мотанку: 

 Яку наповнюють зерном; 

 Яку дарують на Великдень; 

 Яку дають в дорогу мандрівникам; 

 Яка відганяє хвороби і робить спокійним сон; 

 Яка є символом мудрості та берегинею роду. 

 Назви ляльку мотанку, яка розміщена у комірці 5 (6, 7, 10, 

11, 13) 

 Як називається мотанка, яка знаходиться у нижньому 

правому кутку (мотанка ангел-оберіг). 

2.2 Практична робота 

Отже,зараз ми з вами переходимо до практичного завдання, 

а саме виготовлення ляльки-мотанки «Берегині», для цього нам потрібно: 



 

 клаптик білої тканини (15х15см) для голови; 

 кольорові клаптики тканини (9х9 см для ручок, 8х15 см для спіднички та 4х7 

см для фартуха); 

 шматочок синтепону або вати; 

 нитки (лляні, шерстяні, бавовняні ); 

 нитки муліне або трикутничок квітчастої тканини (для волосся або хустки). 

- Це все знаходиться у вас на столах, діти роздивіться будь ласка матеріал 

який нам потрібний. 

Пам’ятайте, для того, щоб зробити ляльку- мотанку, її не потрібно шити, 

різати чи колоти. Тканину потрібно розривати на шматки, а не різати,  але 

мережево нам доведеться порізати. 

- Запам’ятайте, діти, що  в основі української ляльки-мотанки – 

хрестоподібна фігура, де єдина об’ємна деталь – це голівка. Її 

виготовлення – це найважливіший момент процесу створення ляльки-

мотанки.  Змотується спіраль – символ безконечності Буття і вічності 

(спіраль, як основу для обличчя мотаної ляльки), і покриваючи її 

тканиною, вкладаємо свої думки і наміри: для чого ця лялька робиться, у 

чому вона покликана сприяти і в чому допомагати своєму майбутньому 

власнику. 

(Демонстраційний показ  змотування спіралі).(Додаток) 

(діти змотують спіраль, під музичний супровід Української Народної пісні 

«Кривий танок») 

- Отже, ми змотали спіраль, потім замотуємо спіраль в білу тканинку, 

розміром 65 см, та формуємо голову. Щільно огорнувши основу тканиною, 

робимо «шию» – обв’язуємо ниткою по колу. Мотати треба обов’язково 

від себе – за рухом сонця та життя. Лялька має бути без вузлів, тому 

закріплюємо нитку петлею.  

(демонстраційний показ наступного етапу мотання) (Додаток) 

(діти виконують завдання під музичний супровід) 

- Для більшої впевненості можна проробити це декілька разів. Цю нитку 

здавна вважали золотою ниткою долі, яку плете для нас велика Богиня-

Мати. Для того, щоб у житті не було «вузлів», уникаємо їх і у процесі 

створення ляльки. 

- Найважливіший етап – намотування хреста на обличчі ляльки. Діти я хочу 

вам розповісти про значення хреста на обличчі ляльки. Древні народи 

вважали, що лялька є посередником між живими й тими, кого на цьому 

світі вже чи ще немає. Вважається, що лялька-мотанка повинна бути 

безлика, а та, яка служить берегинею – з хрестом замість обличчя. Обличчя  

у традиційної ляльки-оберега немає. Це має подвійну причину: по-перше, 



 

хрест, як один з найдревніших оберегів, має сильне захисне значення, а по-

друге, ляльку остерігалися пов’язувати з конкретною людиною, якщо це не 

диктувалося спеціальними магічними обрядами, бо вважалося, якщо 

ляльці зробити обличчя, а особливо очі, в них може влетіти дух живої 

істоти. 

- Отже, тепер ви знаєте більше про значення хреста на обличчі ляльки, але 

перед тим як почати мотати хрест, я хочу вам розповісти про значення 

кольорів нитки: 

 зелений – колір здоров’я та багатства; 

 червоний – колір життя, вогню, кохання; 

 жовтий – колір сонця, пшениці, землі, фізичного світу; 

 синій – колір творчості та саморозвитку; 

 фіолетовий – колір мудрості; 

 золотий – колір Божої любові. 

- Діти тепер починаємо підбирати нитки, аби вони личили до обраних 

кольорів майбутньої одежі мотанки.  

(діти самостійно підбирають нитки) 

- Тепер починаємо мотати хрест.  

- Притримуємо жовту нитку та ведемо її вгору, до чола ляльки. Обводимо 

нитку (ми взяли жовту) навколо шиї ляльки та, притримуючи пальцем, 

ведемо її через обличчя вгору. Після вертикальної лінії переходимо до 

горизонтальної. Вона означає буденні клопоти, тож у горизонтальну лінію 

ляльки краще вкласти більш «приземлені» бажання. А вертикальна лінія – 

це лінія духовного розвитку. Цією лінією вимотували три основні події у 

житті жінки: народження, весілля та смерть. Обводимо жовті контури 

червоною ниткою. Нитками інших кольорів обводимо контури попередніх. 

Хрест не завжди лягає рівно, але його можна підправити. 

(демонструється дітям мотання хреста, діти повторюють) (Додаток) 

 

2.3 Фізкультхвилинка 

 - Працювали, втомилися, а зараз пропоную трішки відпочити. 

 Посварились дві сестрички (пальці рук закриваються в кулачки)  

 Розійшлися,  хто куди (руки нарізно) 

     Та невдовзі – помирились,  (кисті рук розслабити) 

 Обнялись – нема біди. (пальці рук  згинаються в «замок») 

2.4 Практична робота 

- Відпочили, діти, а тепер знову до роботи. Тепер потрібно зробити для мотанки 

білу хустинку й огорнути нею голову ляльки. Перев’язуємо хустку під готовою 



 

ляльки цупкою ниткою й, не відрізаючи її, мотаємо «тіло» ляльки: від голови 

десь п’ять сантиметрів вниз. 

(демонструється наступний етап мотання ляльки, діти повторюють) 

(Додаток) 

2.5 Самостійна робота 

- Тепер діти настав час  виготовити ляльці руки. Для цього обираємо 

квадратний шматочок різнобарвної тканини. Колір цього відрізка має бути 

таким, яким ми хочемо бачити «верхній» шар одягу ляльки. Починаємо так 

само, як і з основою голови лялечки: завертаємо до центру верхню та 

нижню частини тканини й ще раз складаємо тканину вдвічі. По краях цієї 

«трубочки» будуть «кисті» мотанки: ми формуємо їх, перев’язуючи 

нитками та  дуже важливо слідкувати, аби усі намотування були за рухом 

сонця, від себе. 

(демонструється дітям мотання рук)(Додаток) 

(діти виконують самостійно, під музичний супровід) 

- Тепер приладнуємо ручки до основи ляльки: примотуємо їх навхрест та 

закріплюємо нитку на спині ляльки за допомогою петлі. (Додаток) 

(демонструється показ примотування ручок)  

(Діти самостійно виконують завдання) 

- Після цього діти ми починаємо примотувати нижню спідницю. Її верх 

ладнаємо під руками ляльки. Для того, щоб спідниця вийшла охайною, 

розпрямляємо шматочок тканини, заготований для неї, та кладемо на нього 

ляльку обличчям до низу приблизно на такому рівні (Додаток) 

(діти самостійно виконують завдання) 

-Діти,  тепер примотуємо спідницю до основи ляльки ниткою та фіксуємо нитку 

петлею. Потім  вивертаємо тканину: нижня спідниця готова. 

(діти самостійно виконують завдання) 

- Тепер дітки, наступна одежа  лялички  – фартушок. При примотуванні 

цієїдеталіодягу можна відійти від вузликового «табу»: саме на фартуху 

можна зробити вузол. Справа в тому діти, що фартух здавна вважали 

символом єднання жінки з землею: чим він довший, тим міцніший зв’язок 



 

жінки з родючістю. Фартух можна накладати під верхньою спідницею або 

над нею. Давайте  вирішимо сховаємо ми фартушок під спідницею чи ні? 

(Діти дають відповіді.) 

- Добре. Якщо ви вирішили накласти фартушок, то  примотуємо його таким 

самим чином, як і нижню спідницю. 

- Робимо те саме і з верхньою спідницею, але спереду залишаємо 

невеличкий «просвіт» у тканині, через який має виглядати фартушок. 

Пишність спідниці залежить від ширини відрізу тканини, який ви оберете. 

Ми взяли широкий шматочок, тож і спідниця у нас вийшла пишна. 

(Діти самостійно виконують завдання під музичний супровід) 

- Діти наша лялечка практично вже зроблена, але не вистачає ще декілька 

деталей, а саме паска. Пасок – дуже важлива деталь у вбранні ляльки: він 

захищає її від усього лихого. Його можна зробити зі стрічки або просто з 

міцної нитки. На паску можна  зав’язати  вузол: або посередині талії, або 

збоку, потім  прикрашаємо ручки нашої мотанки гарними стрічками. 

(діти самостійно виконують завдання) 

ІІІ. Підсумок заняття. 

- Що нового ви дізналися на занятті? 

- З якими ви видами мотанок познайомились? 

- А зараз давайте створимо не звичайну виставку робіт. (Діти викладають на 

столі свої ляльки-мотанки). 

( аналіз виконаних робіт вихованців) 

- Вдома можете самостійно мотати ляльки-мотанки  використавши всю 

свою фантазію, але обов’язково притримуйтесь техніки, про яку ви 

сьогодні дізнались на занятті.  

-  Сьогодні, під час заняття, ви отримали цікаву інформацію про історію 

виникнення найдавнішого оберегу. 

- А закінчити наше заняття хочу словами відомого українського 

письменника  М.Рильського: "Той, хто не знає свого минулого, не вартий 

майбутнього". І дійсно, лише той народ має майбутнє, який поважає свою 

історію. І тільки знаючи ці традиції, зможемо передавати культурну 

спадщину свого народу нащадкам. 

-  До побаченя! 



 

         За дидактичних умов художнього навчання основам мотанки виховаці 

повинні знати: 

 історію виникнення народного іграшкарства  та мотанки з 

тканини та інших пластичних матеріалів ; 

 специфіку образів-оберегів; 

 про форму утворення іграшки, ляльки-мотанки, технологію їх 

виготовлення; 

 правила заготівлі й обробки матеріалів для мотанки; 

 засоби і прийоми створення іграшки, ляльки-мотанки; 

 правила з техніки безпеки при роботі з різними художніми  

матеріалами та інструментами. 

Вихованці повинні уміти: 

 власноручно створювати асоціативні образи-символ; 

 самостійно виконувати узагальнені декоративні вироби-

іграшки,ляльки, застосовуючи прийоми мотанки  з тканини та 

інших природних матеріалів; 

 користуватися різними прийомами мотанки при формоутворенні  

образу ляльки  чи іграшки-тварини; 

 самостійно аналізувати декоративні особливості художньої 

форми, кольору, композиції, об’єму та способи й прийоми 

вираження образу. 
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