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ВСТУП 

 

 

Сучасна реформа в галузі освіти робить акцент на більш ефективну 

організацію освітнього простору у закладах позашкільної освіти. Тому 

впровадження принципу інтеграції в освітній процес закладів позашкільної 

освіти є сьогодні дуже актуальним. Цей принцип водночас і забезпечує 

набуття вихованцями практичних умінь та навичок, і розширює науковий 

світогляд дитини, і готує до активної науково-дослідної роботи, до 

оволодіння сучасними техніками та технологіями. 

Інтеграція у педагогіці – це об’єднання в одне ціле різних предметів 

освітнього процесу. 

В концепції  сучасної освіти міжпредметні узагальнення нададуть 

дитині більш точне уявлення про картину світу. Інтегроване заняття – це в 

першу чергу інтенсифікація пізнавального інтересу, формування вмінь та 

навичок на основі рішення одного й того ж питання інтегрованого курсу. 

Таке заняття дозволяє вирішити, цілий ряд завдань, які важко реалізувати в 

рамках традиційних підходів. Наприклад: підвищення мотивації освітньої 

діяльності за рахунок нестандартної  форми; засвоєння понять, які 

використовуються в різних предметних галузях; організація цілеспрямованої 

роботи з демонстрації  міжпредметних зв’язків  та  їх  застосування  при  

вирішенні різноманітних завдань. 

З змісту різних предметів береться тільки та інформація, яка необхідна 

для реалізації  мети інтегрованого заняття. Таким чином, діти не 

перевтомлюються за рахунок переключення їх на різноманітні види 

діяльності. 

Використовувати інтегроване заняття краще на першому або на 

заключному етапі  вивчення теми (в  роботі  гуртка  з програми  «Орігамі»). 

 Інтегровані заняття мають такі особливості: 
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 щоб чітко сформулювати мету, треба почерпнути знання з 

декількох предметів; 

 продумати різні форми і методи, щоб активізувати вихованців 

протягом всього заняття; 

 підібрати творчу роботу на інтегрованій основі для сприяння  

позитивного ставлення дітей до навчання. 

В даній розробці пропонується серія інтегрованих занять для гуртка 

«Орігамі» на тему «Японія – країна сонця, що сходить». 

Кожному такому заняттю передує кілька (2-4 тижня)  стандартних 

занять. За цей час можна підготуватися вчителю та настроїти дітей на 

вибрану загальну тему. Після оголошення теми заняття діти, як правило, 

зразу починають розповідати, що вони знають з цього питання. Це дуже 

важливий момент, бо діти в гуртку, зазвичай, різного віку, життєвого  

досвіду, освітнього рівня,  малознайомі. Все це треба враховувати.  

Бажано обговорити з дітьми, як можна прикрасити кабінет на цю тему. 

Зробіть це разом: хтось принесе віяло, хтось ілюстрацію з жовтою 

хризантемою, хтось намалює японок у кімоно, хтось склеїть паперовий 

прапор Японії. 

- Чому Японія? – запитають діти. 

- Тому, що мистецтво  орігамі зародилося в Японії. 

На цю тему можна зробити такі міжпредметні  зв’язки:  

 мистецтво орігамі; 

 географія; 

 культура Японії; 

 малювання; 

 японська етнічна музика. 

Щоб зацікавити дітей та збільшити їх пізнавальний інтерес доцільно 

використовувати на занятті такі фрази: «Відправляємось у подорож до 

Японії», «Я розповім вам історію про стародавній японський театр»,  



5 
 

«Спробуйте потанцювати з віялом, як справжні японки»,  «Послухайте 

музику бамбукової флейти», «Спробуйте підняти папірець дерев’яними  

паличками» та ін. 

 Ефективне управління увагою дитини вчитель може здійснювати через 

систему проблемних запитань. Наприклад: «Навіщо японкам віяло, коли не 

жарко?»,  «Чи можна дійти до Японії пішки?», « Чому сакура розквітає  не 

одночасно на всіх островах?»,  « Чому назва Японії складається саме з таких 

двох ієрогліфів?»,  «Як ви гадаєте, чому японці зародили мистецтво 

вирощування карликових дерев?». 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

Заняття №1 за темою «Подорож до Японії» 

 

Мета: познайомити дітей з особливостями географічного 

розташування Японії  та скласти модель літака в техніці  орігамі. 

Завдання: 

 познайомити дітей з географією островів  Японії; 

 сформувати навички читання схеми складання орігамі (літаки); 

 навчити складати модель літака; 

 познайомити дітей із японською етнічною музикою; 

 розвивати дрібну моторику рук, окомір, творчий підхід до 

справи; 

 виховувати почуття взаємодопомоги, охайність в роботі. 

Тип заняття: комбіноване. 

Форма заняття: групова. 

Обладнання: політична карта світу, схеми складання літаків, моделі 

літаків, папір прямокутної форми (розмір А-4) для кожної дитини, 

фломастери, аудіо. 

Час: 90 хв. 

Очікуваний результат: 

Після цього заняття вихованці мають знати і розуміти:  

 де на політичній карті світу розташовані  острови  Японії; 

  як називаються чотири найбільші острови; 

 що таке  рел’єф  острову; 

 скільки існує  різновидів літаків; 

 як складати літак за схемою; 

 як звучить японська етнічна музика.  
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Хід заняття: 

Вступна частина, 

1. Організаційний момент (перевірка готовності до заняття, техніка 

безпеки), 2 хв. 

2. Повідомлення теми, мети та завдання заняття, 1 хв. 

3. Актуалізація опорних знань та мотивація, 7 хв. 

- Діти, ви хотіли б вирушити у подорож? 

- А на чому ви хотіли б подорожувати? 

- Я пропоную вам відправитись у Японію. Згодні? 

- Хто вже здогадався, чому ми вирушаємо саме до Японії? (Бо там 

народилося техніка- орігамі.) 

- Давайте подивимось на ось цю карту. Чи далеко ми зібрались? 

- Хто знає, де ми зараз знаходимось? Покажіть на карті. 

- А де Японія? Чи можна туди дійти пішки? На чому ж туди  краще  

подорожувати, щоб скоріше дістатися? ( На літаку.) 

 

Основна частина 

1.Бесіда про різновиди літаків, 10 хв. 

 - Хто знає, які бувають літаки? (Військові, пасажирські, вантажні та 

інші.) Бесіда про те, яку функцію виповнює кожний з них. 

          2.Практична робота «Складання  моделі  літака за схемою», 35 хв. 

- Подивіться на цей літак(демонстрація готової моделі літака). З яких 

основних частин він складається? (Корпус, крила, хвіст.) 

- Так, всі вони літають, але їх розміри і форма крил залежить від 

призначення літака. Тому і схеми для їх складання будуть  різні. Оберіть самі 

одну з представлених схем (див. додаток № 1). 

 Читати схеми діти вчаться на попередніх заняттях. 

Вчитель знає ступінь складності кожної схеми, дає пораду, якщо 

дитина потребує допомоги. 



8 
 

Тих гуртківців, які швидко впорались із завданням, можна попросити 

допомогти іншим дітям (див. додаток №2). 

Практична частина проходить під звуки японської етнічної музики. 

2. Проведення гри « До Японії» (див. додаток № 2), 25 хв. 

Коли моделі складені за схемами, керівник гуртка пропонує дітям 

уявити себе дорослою людиною, робота  якої  пов’язана  з  літаками.  

Наприклад: пілот, механік, стюардеса, авіаконструктор. Діти розповідають, 

чим важлива кожна із професій. 

На доріжці розігнався, 

В небо, наче птах, піднявся. 

Через море швидко лине 

В інші землі та країни. 

- Діти, візьміть в руки «відгадку», будемо грати (всі підходять до 

карти світу). 

- Полетіли до Японії!  

Прочитайте, над якою країною ви летите (починаючи з України). 

Ми вже бачимо острови Японії. Як їх багато! Посадіть літак на один з 

чотирьох самих великих (Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сікоку). Коли будете 

приземлятись, обережно: більше половини площі островів – це гори. 

Найвища гора  з вулканом  Фудзіяма. 

На сьогодні наша подорож закінчилась. 

 

Заключна частина, 10 хв. 

 Діти, чи сподобалося вам подорожувати до Японії? 

 Що цікавого ви дізнались для себе? 

 Які з цих знань ви можете застосувати в житті? 

 Чи хотіли б ви більше дізнатись про цю країну? 

 Що для вас було важко зрозуміти, зробити? 

 Діти, сьогодні ви були молодці. Скоро ми продовжимо нашу 

подорож. До зустрічі. 
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Заняття №2 за темою: «Японія -  морська країна» 

Мета: познайомити дітей з кількома видами риб островів Японії та  

навчити складати  моделі морських транспортних засобів  в техніці орігамі. 

Завдання: 

 познайомити із кількома видами риб  (тунець, риба фугу, короп); 

 продовжити знайомство з японською етнічною музикою; 

 навчити складати модель кораблика за схемою орігамі; 

 навчити користуватися дерев’яними  паличками для їжі; 

 розвивати дрібну моторику рук, окомір, творчий підхід до 

справи; 

 виховувати почуття колективізму, охайність в роботі. 

Тип заняття:  комбіноване. 

Форма заняття:  групова. 

Час: 90 хв. 

Обладнання: 

 моделі човників, роздаткові схеми, карта Японії, папір квадратної 

форми та бамбукові палички для кожної дитини, аудіо (японська етнічна 

музика), фломастери, різнокольорові модулі, тарілочки. 

Очікуваний результат: 

Після цього заняття вихованці мають знати і розуміти:  

 які водойми омивають острови Японії та чим вони багаті; 

 які бувають види човнів; 

 як складати кораблик за схемою; 

 як користуватися бамбуковими паличками. 

 

Хід заняття 

Вступна частина 

1.Організаційний момент(перевірка готовності дітей до заняття), 2 хв. 

2. Повідомлення теми, мети та завдання заняття, 1 хв. 
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3. Актуалізація опорних знань та мотивація,7 хв. 

- Діти, на попередньому занятті ми з вами знайшли на карті острови 

Японії. Хто може показати?(Охочі підходять до карти і показують.) 

 А хто пам’ятає, який рельєф на більшій частині островів? (Гори.) 

 Як називається найвища гора?(Фудзіяма.) 

 Діти, а чи можна до Японії дійти пішки? (Ні.) 

 Вірно. Острови з усіх боків оточені водоймами. Подивіться на 

карту і згадайте , якими? (Тихий океан, Японське море) 

 Як ви гадаєте, чи часто японці користуються човнами? Чому? 

(Так, бо живуть на островах.) 

 Ми з вами живемо в місті, де є море. Звичайно, ви знаєте багато 

морських транспортних засобів. Назвіть їх. (Корабель, яхта, буксир, катер, 

вітрильник  та ін.) 

 

Основна частина 

1. Практична робота «Складання моделі  човника за схемою», 35 

хв. 

Через море – океан 

В сильний шторм чи ураган 

Впевнено вперед прямує,  

А на ньому люд мандрує. Що це?  (Корабель.) 

Щоб нам обпливти сьогодні острови (показати їх на карті), треба мати 

якийсь морський транспортний засіб. Ви вже вмієте читати схеми складання 

моделей орігамі.  Подивіться на них та оберіть собі одну(див. додаток № 3). 

Діти складають моделі човнів за обраною схемою, прикрашають 

малюнком, хто хоче (див. додаток № 4). Керівник гуртка підказує, кому 

треба. Тим, хто справився із завданням раніше, вчитель пропонує допомогти 

іншим. 

Практична частина проходить під японську етнічну музику. 
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2. Проведення гри «Пливи  до островів», 15 хв. 

На столі лежить карта світу. Мандрівники розташовують готові моделі 

човників рядком на протилежній  від Японії частині карти. По команді 

вчителя діти дмуть на свій човник, поки він не «допливе» до одного з 

островів Японії. Хто «доплив» голосно називає свій острів. (див. додаток № 

4) 

3. Конкурс  «Японська кухня», 20 хв. 

- Діти, як ви гадаєте, якщо японці живуть на островах і кругом вода, чи 

багато вони готують страв із риби? (Багато.) 

- Звичайно, багато. Особливо полюбляють тунця та коропа. Японці 

вивели новий вид коропа – золотий. Подивіться на зображення коропів – 

вони у Японії є символом вдачі та сили, бо ця рибка пливе проти течії.  А 

риба фугу, взагалі, делікатес. Чому? Кому цікаво, знайдіть відповідь 

самостійно, потім розкажете всім ( Фугу отруйна. Щоб правильно її готувати, 

треба вчитися 2 роки). 

- А хто знає, що таке суші? (Популярна японська їжа із рису, сирої риби 

та водоростей) 

- Чим їх їдять? (Паличками.) 

- Японці, взагалі, все їдять паличками. Уявіть собі, що ви, на своєму 

човнику, наловили тунця, приготували його і хочете взяти шматочок рибки 

паличками. Хто швидше?  

Перед кожною дитиною стоїть тарілочка з різнокольоровими 

модулями, зробленими на попередньому занятті. Треба навчитися тримати 

палички і перекласти модулі з тарілочки на стіл (див. додаток №5) 

В цей час звучить бамбукова флейта. 

 

Заключна частина, 10 хв. 

-Діти, ми сьогодні і човник складали, і  до островів плавали, і 

паличками  їли. Що сподобалось вам найбільше? 

- Що нового ви дізналися про Японію? 
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- Яке питання я пропонувала вам для самостійного пошуку відповіді? 

(Прочитати про рибу фугу.) 

- Дякую, що прийшли. До зустрічі. 

 

 

Заняття № 3 за темою 

«Ханакатоба – японська мова квітів» 

Мета: познайомити дітей з різновидами японських мистецтв та 

навчити складати тюльпан способом орігамі. 

Завдання: 

 навчити дітей складати тюльпан на основі базової форми 

«подвійний трикутник»; 

 познайомити із такими напрямами японської культури: бонсай, 

ікебана, ханакатоба, милування цвітінням сакури; 

 навчити втілювати своє бачення квітів в техніці орігамі; 

 розвивати дрібну моторику рук, окомір, творчий підхід до 

справи; 

 виховувати  художній смак,  любов до природи. 

Тип заняття:  комбіноване 

Форма заняття: групова 

Час: 90 хв. 

Обладнання: панно та ілюстрації різних квітів та рослин, схема 

складання тюльпану, бонсай ( модель хвойного дерева), різнокольорові та 

зелені квадрати паперу для кожної дитини, ікебана. 

Очікуваний результат: 

Після цього заняття вихованці мають знати і вміти:  

 що означають назви квітів (ханакатоба); 

 складати тюльпан та стебло для нього; 

 відрізняти один вид японського мистецтва від іншого. 
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Хід заняття: 

Вступна частина, 

1. Організаційний момент(перевірка готовності дітей до заняття),2 хв. 

2. Повідомлення теми, мети та завдання заняття, 1хв. 

3. Актуалізація опорних знань та мотивація, 7 хв. 

- Діти, сьогодні ми продовжимо мандрувати по Японії та поринемо в 

рослинний світ цієї країни. Ви вже знаєте, що більшу частину островів Японії 

займають гори. Разом з цим у цій країні нараховується 17 тисяч видів рослин! 

Де ж вони там всі ростуть, якщо кругом гори? 

Відповіді дітей (Мабуть, їм не вистачає місця. Для рослин потрібна 

земля.) Коментар педагога (Сьогодні ми дізнаємось, що придумали японці, 

щоб вирішити цю проблему). 

 

Основна частина 

1. Бесіда «Мистецтва, пов’язані з рослинами», 15 хв. 

 В Японії є таке цікаве мистецтво «бонсай» - це технологія 

вирощування карликових дерев. Подивіться на цю модель маленького 

хвойного дерева. Як воно схоже на велике! А головне – займає не стільки 

багато місця, як велике (див. додаток № 6, рис.1). 

А це – ікебана – мистецтво складання букету у горщику чи вазі. Цьому 

обов’язково вчать японських дівчаток (див. додаток № 6, рис.2). 

Ікебану часто плутають з ханакатобою – японською мовою квітів. Дуже 

давно, коли люди не вміли говорити, вони виражали свої почуття за 

допомогою квітів. 

2. Вірші та загадки про квіти, 15 хв. 

     Про квіти  хочеться сказати словами Надії  Красоткіної : 

Квіти, квіти…Чарівні квіти, 

Кольорові, великі й малі… 

Ви умієте душу зігріти, 

Бо самі ви – душа землі. 
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- Подивіться на нашу « галявину» (виставка квітів у кабінеті). 

- Тут квіти, які ви виготовляли своїми руками. Давайте згадаємо їх 

назву (діти по черзі демонструють свою роботу і коротенько розповідають 

про неї). 

- Молодці, тепер вам легко буде відгадати мої загадки. А я розповім 

вам про те, що вони означають на японській мові квітів. 

Наче сонце, серединка, 

Пелюстків біла хустинка. 

Знає бджілка і мурашка,  

Що звуть квіточку… (ромашка). Означає чесність. 

У воді родяться, 

На воді красуються, 

У воду дивляться . (Білі лілії) Означає чистоту. 

На тоненькій стеблині  

Висять білі горошини. (Конвалія). Означає закоханість. 

Запалали в чистім полі 

Квіти гарні, всі червоні. 

То палає  влітку так 

Польовий червоний… ( мак).  Означає веселощі. 

Що за квіточка пахуча 

І червона, і колюча? (Троянда). Означає любов. 

2. Практична робота «Складання тюльпану», 30 хв. 

- А тепер загадка про квітку, яку ми сьогодні будемо складати: 

На квітник погляньте, діти, 

Там козак стоїть між квітів. 

Весь червоний – гордий пан. 

Не козак це, а … (тюльпан). Означає благодійність. 

- Подивіться на схему складання тюльпану. Згадайте, що таке 

«подвійний трикутник». Складіть за схемою тюльпан із кольорового 

квадрата, а потім стебло із зеленого (див. додаток № 7, рис.1). 
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Діти складають тюльпан під звуки японської музики. Вчитель 

допомагає, кому потрібно. 

- Які красиві тюльпани вийшли! Молодці (див. додаток №7, рис.2) 

ІІІ. Заключна частина, 10 хв. 

- Ну, от! Тепер, якщо Олеся захоче комусь подарувати свій 

тюльпан, то ми будемо знати, що їй дуже подобається ця людина. Японська 

мова квітів нам про це підкаже. Як вона називається? (Ханакатоба.) 

- Діти, вам сподобалось подорожувати до рослинного світу Японії? 

(Так.) 

-А що саме сподобалось? (Дізнались багато цікавого про різні 

мистецтва та значення квітів.) 

- Ви зможете самі навчити складати тюльпан своїх рідних?( Так.) 

- На островах Японії ще дуже красиво розквітає сакура, але про це ми 

поговоримо іншим разом. До зустрічі. 

 

 

Заняття № 4 за темою  

«Сакура – символ Японії  і  японської культури» 

Мета: познайомити дітей із святом цвітіння сакури та скласти віяло у 

техніці орігамі   

Завдання: 

- познайомити із зображенням герба Японії, з історією виникнення 

національного свята милування сакурою; 

- навчити складати та прикрашати віяло; 

- сформувати навички охайного приклеювання деталей та прикрас 

до роботи; 

- розвивати дрібну моторику, окомір, творчій підхід до справи; 

- виховувати любов до природи та художній смак. 

Тип заняття: комбіноване 
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Форма заняття: групова 

Час:90 хв. 

Обладнання: прикрашений у японському стилі кабінет, кімоно для 

дівчинки, заготовлена аплікація гілочки сакури  та нарізані рожеві квіточки 

(комплект для кожної дитини), клей, вапняні палички для клею, сухі 

серветки, аудіо ( японська етнічна музика). 

Очікуваний результат: 

Після цього заняття вихованці мають знати і вміти:  

- яким є зображення герба Японії; 

- історію виникнення національного свята милування сакурою; 

- що означають квіти хризантеми та сакури для японців; 

- охайно приклювати квіти до роботи. 

 

Хід заняття: 

Вступна частина 

1.Організаційний момент (перевірка готовності до заняття), 2 хв. 

2. Повідомлення теми, мети та завдання,  1 хв. 

3. Актуалізація опорних знань та мотивація,  7 хв. 

- Діти, хто пам’ятає, як називається японська мова квітів? (Ханакатоба.) 

- На попередньому занятті ми з вами говорили про дерева та квіти 

Японії (діти розповідають, хто що запам’ятав).  

- Сьогодні  ми дізнаємось ще про дві квіточки, які є національною 

гордістю всіх японців. Може хтось здогадався,  про які квіти піде мова? 

(Відповіді дітей.) 

 

Основна частина 

1. Бесіда «Жовта хризантема – герб Японії», 5 хв. 

Перша квітка на мові квітів означає імператорську велич. Це - жовта 

хризантема. 
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- На що вона схожа за кольором?(На сонце). Японці 

використовують її зображення на документах замість герба. Подивіться на 

малюнок (Додаток № 8). Порахуйте, вона має рівно 16 пелюсток. 

2. Історія про сакуру, 15 хв. 

- Друга важлива квітка для японців –   сакура.  

- Коли зацвітають дерева – це дуже красиво! (Подивіться на картину 

«Сакура», яку зробив Володя.) А тепер подумайте, чи довго цвітуть ці 

дерева?   (Ні.) 

 У Японії квітка сакури символізує швидкоплинність життя. Коли 

зацвітають ці дерева, вони схожі на дуже красиві біло-рожеві хмаринки. Але 

їх краса нетривала. З давніх часів японці святкують день цвітіння сакури, 

милуються її квітами і згадують про те, що їх краса швидко закінчиться, як 

саме життя, і, що треба цінувати кожну мить свого життя. 

О. Сичьов дуже влучно написав про неї у своєму вірші: 

«Розкаже сакура, що мить 

Проходить не завжди даремно, 

Якщо одну хвилинку чемно, 

У мудрім спокої прожить». 

Сакура – національний символ Японії. Про неї складають вірші та 

пісні, її малюють на посуді, кімоно, різних товарах, прикрашають товари 

домівки та, навіть, крила літаків. 

3. «Танок з віялами», 15 хв. 

- Олеся приготувала вам сюрприз: танок із віялами (дівчинка танцює 

під японську музику). 

Образ жінки у кімоно та з віялом з давніх пір прикрашає японські 

домівки. А сакура , як повсякденне нагадування по себе, є прикрасою  і 

кімоно, і віяла, і ,навіть, зачіски японки (подивіться на Олесю).  

4. Практична робота «Складання та прикрашання віяла», 25 хв. 

Сьогодні ми складемо і прикрасимо з вами віяло гілочкою ніжної 

сакури (див. додаток №9).  Робота проводиться під японську музику. 
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Завдання дітям: 

1) Приклеїти за допомогою вапняних паличок квіти сакури на гілочку; 

2) Прогофрувати аркуш паперу з гілочкою та квітами (гофрування діти 

вивчають на попередніх заняттях); 

3) Склеїти внизу всі кінчики гофрованого аркуша; 

4) Розправити віяло. 

Для тих, хто закінчить роботу раніше за інших, пропонується подумати 

над таким питанням: 

- Як ви гадаєте, чи одночасно на всіх островах Японії зацвітає сакура? 

- Чому? (Спочатку на півдні.) 

 

Заключна частина, 10 хв. 

- Діти, які гарні у вас вийшли віяла! 

- Скажіть, що ви уявляєте , коли чуєте слово «сакура»? (Відповіді дітей: 

Японія, весна, рожеві хмаринки, молода красива дівчина, свято, віяло, 

кімоно.) 

-Що вам запам’яталося найбільше із цього заняття? 

-А тепер, раз у всіх є красиве віяло, можете, як справжні японці, з ним 

потанцювати! (Звучить бамбукова флейта.) 

 

 

Заняття № 5 за темою 

«Кімоно – традиційне національне вбрання японців» 

 

Мета: познайомити дітей з видами кімоно та скласти ляльку-японку 

Завдання: 

- познайомити гуртківців з історією національного вбрання 

японців, різновидами кімоно, способами його прикрашання; 

- навчити складати ляльку-японку, прикрашати її вбрання кількома 

способами; 

- навчити відрізняти традиційне кімоно від тренувального костюму 

для  східних бойових мистецтв; 
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- продовжити знайомити дітей з японською етнічною музикою; 

- розвивати дрібну моторику рук, окомір, творчий підхід до 

справи, художній смак; 

- виховувати повагу до людей різних національностей, почуття 

колективізму, охайність в роботі. 

Тип заняття:  комбіноване. 

Форма заняття:  групова. 

Час: 90 хвилин. 

Обладнання:  паперові квадрати різного кольору (по два на кожного), 

чорний та білий папір, простий олівець, ножиці, клей, схеми складання 

ляльки-японки,  нарізані квіточки для прикрашання виробу, фломастери для 

написання ієрогліфів на кімоно, зображення ієрогліфів, фото японської пари 

в кімоно, фото українського національного вбрання, малюнки японок 

(зроблені на попередньому занятті), аудіо (японська етнічна музика). 

Очікуваний результат: 

Після цього заняття вихованці мають знати та вміти: 

- історію виникнення кімоно; 

- як скласти ляльку-японку способом орігамі; 

- як прикрасити кімоно у японському стилі. 

 

Хід заняття: 

           Вступна частина 

   1. Організаційний момент (перевірка готовності дітей до заняття),  

2 хв. 

2.Повідомлення теми, мети та завдання, 1 хв.   

3. Актуалізація опорних знань та мотивація, 7 хв. 

-  Діти, ви знаєте, що у людей кожної країни свій національний одяг. Скажіть, 

який одяг є національним в нашій країні? ( Діти описують національне 

українське вбрання, потім роздивляються фото українців та додають ті 

елементи, які ще не були названі.) 

- Молодці, все вірно. Сьогодні ви дізнаєтесь більше про японців та їх 

національний одяг, навчитесь складати ляльку-японку способом орігамі та 

прикрашати кімоно. 

 

Основна частина 

        1. Бесіда «Історія виникнення японського кімоно» , 30  хв. 

-  Давно це було. Одного разу японці підгледіли у китайців  фасон 

кімоно (демонстрація картинки китайського національного одягу). Згодом 

трохи переробили його: додали широкі рукави, широкий пояс із бантом, 
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прибрали штани у жіночому варіанті. З тих пір форма кімоно схожа на літеру 

«Т» і не змінюється. 

-  Його шиють із шовку та оздоблюють вишивкою різних візерунків 

вручну. Звичайно, воно дорого коштує. Розмір кімоно однаковий. На нього 

йде завжди 12 метрів тканини, яка розрізається на кілька прямокутників і 

зшивається між собою. Традиційним аксесуаром до кімоно є широкий пояс-

обі, який обмотується кругом кілька разів і зав’язується великим складним 

бантом на спині.  

Ширина рукавів говорить багато про що. 

- Діти, як ви гадаєте, які японки носять кімоно з найдовшими та 

найширшими рукавами? (Молоді дівчата.) 

Святкове кімоно-фурісоде одягають на церемонію досягнення 

молодими дівчатами повноліття. Воно має найдовші рукави. 

- А хто одягає біле кімоно? (Наречені.) 

Весільне кімоно-білосніжне. Його прикрашають  квітами та 

японськими журавлями, які символізують щастя.  

- Заміжні жінки  на урочисті події одягають куротомесоде – чорне 

кімоно з малюнком у нижній частині. 

- Ще є літній варіант кімоно – юката. Його шиють із легкої 

тканини. 

- Чоловіки надають перевагу кімоно із темних тканин. (Додаток №8)  

     - Взагалі, слово «кімоно» означає «одяг». Але з середини ХІХ 

століття – це назва японського національного костюму. 

2. Бесіда «Одяг для занять східними бойовими мистецтвами», 15 

хв. 

-    Діти, а зараз Павлик продемонструє нам японську боротьбу – 

карате. 

-    Подивіться уважно на його одяг. Як ви гадаєте, що це? (Відповіді 

дітей.) 

-  Це так зване спортивне кімоно. Називається догі (куртка та штани 

для тренування) або дзюдогі (для дзюдо), кейкогі (для айкідо). 

-   Кімоно замотують на праву сторону та носять з дерев’яними 

сандалями, які називаються гета. 

3. Практична робота « Складання ляльки-японки за схемою», 25 

хв. 

-    На попередньому занятті ви намалювали цих чудових японок, а 

тепер ми навчимося їх складати способом орігамі (див. додаток № 10). 

          Завдання дітям: 
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1)  Обведіть олівцем шаблони голови та шиї на білому аркуші, а 

шаблон  волосся- на чорному. 

2)    Вирізайте ці деталі. 

3)    Приклейте волосся до голови (за зразком). 

4)    Готову деталь замотайте в кольорові квадрати за схемою складання 

ляльки (Додаток № 11). 

5)     Прикрасьте кімоно ляльки (квіточками сакури або ієрогліфами). 

    Діти працюють під звуки  японської музики. 

 

Заключна частина, 10 хв. 

- Мені дуже подобається, що кожна лялька вийшла не така, як всі 

інші. - Вони дуже красиві . Молодці! 

- Скажіть мені, що ви запам’ятали про японський національний 

одяг? 

- Як називається спортивне кімоно? 

- Який птах символізує щастя на весільному кімоно? 

- Що вам сподобалося на занятті найбільше? 

 

Діти прикрашають своїми роботами кабінет (йде підготовка до 

підсумкової виставки у японському стилі).  

 

                                                

  



22 
 

ВИСНОВОК 

 

 

Інтегроване заняття у позашкіллі передбачає досягнення якісної, 

конкурентоздатної освіти, спроможної забезпечити кожній дитині у 

майбутньому самостійно досягати тієї чи іншої мети, творчо реалізуватися у 

різних соціальних сферах. 

Під час проведення таких занять, дуже помітна різниця у порівнянні зі 

стандартною структурою: діти активні, зацікавлені новизною, задоволені 

результатом, прагнуть побувати ще на такому занятті. До речі, присутні 

батьки теж дякують за цікаву форму проведення. 

Практичний досвід переконує, що використання інтегрованих занять у 

позашкільному закладі покращує процес засвоєння знань, умінь та навичок 

дитини. Саме такі заняття спроможні створювати умови для позитивного 

ставлення дитини до пізнання. Коли вона бачить, що предмет вивчення не 

існує сам по собі, а  гармонійно поєднується з оточуючим  світом, то , маючи 

природній інтерес до всього навколишнього таємного та непізнаного, 

автоматично зацікавлюється цією новою формою проведення заняття, що 

відкриває їм двері у простір під назвою «Життя». Бо життя не буває 

однобічним. Все поєднано в одне ціле. Дитина це розуміє. Прийшов час 

зрозуміти це сучасним педагогам та батькам, а не просто констатувати факт, 

що дитина не хоче вчитися. 

 Отже, інтегровані заняття відповідають сучасним тенденціям розвитку 

освіти, вносять новизну в процес навчання у позашкільному закладі, 

дозволяють урізноманітнювати навчальну діяльність в гуртках, розвивають 

пізнавальний інтерес дитини, формують вміння порівнювати та 

узагальнювати, розвивають логіку, мислення, комунікативні здібності 

гуртківця. 
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Додаток № 1 

Схеми складання літаків 
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Додаток 2 

Летимо до Японії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Фото складання дітьми літаків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 6. Фото гри «Летимо до Японії» 
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Додаток 3  

Схеми складання човнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

рис.7                                                                             рис.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        рис. 9                                                                           рис.10  
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Додаток 4 

Виготовлення човників та гра з ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1 

 

Рис.11. Фото складання човників дітьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.12. Фото гри «До островів» 
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Додаток 5 

Конкурс «Японська кухня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис.13. Фото, як діти вчаться тримати палички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Рис.14. Фото гри «Японська кухня» 

  



29 
 

Додаток 6 

Японське мистецтво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Рис. 15. Ікебана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Бонсай 
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Додаток 7 

Складання тюльпанів 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18. Фото складання дітьми тюльпанів 
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Додаток 8 

Символи Японії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19.Флаг та герб Японії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.20. Фото національного вбрання японців 
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Додаток 9 

Виготовлення віяла 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис.21. Фото заготовок для віяла 

 

 

Рис.22. Фото готових виробів 
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Додаток 10 

Лялька-японка 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.23                                   Рис.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.25. Фото дітей з малюнками японок 
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Додаток 11 

 

 

Рис.26. Фото дітей, які виготовляють ляльку 

 

Рис.26. Фото дітей в кімоно 


