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Мета майстер-класу:  

 розширити і уточнити знання про паперові техніку; 

 формувати уявлення про виготовлення поробок, дидактичних ігор та 

посібників для дітей дошкільного віку з паперу; 

 вправляти у виготовленні виробу в стилі «Tunnel book». 

 

Хід майстер-класу: 

 

Перегляд відео-презентації 

«Паперові вироби «Tunnel book» 

 

Матеріал: технічні засоби, відео-презентація. 

Мета: розкриття особливості виробів «Tunnel book». Ознайомлення педагогів 

з інноваційними підходами в організації освітньої діяльності. 

 

Хід роботи: 

Міні-лекція 

Tunnel book – це  один  з  різновидів  паперових  виробів. Своїм 

виглядом вироби  в  техніці  tunnel  book  нагадують  невелику книжечку з 

отвором всередині. Саме завдяки цій особливості техніка отримала свою 

оригінальну  назву, що  перекладається з англійської мови як «книжковий 

тунель».  Саморобки в  стилі tunnel book поєднують в собі різні паперові 

техніки: орігамі, вирізування, аплікація, скрапбукінг.  

Перші вироби, що нагадують сучасні tunnel book, почали створюватися 

ще в 18 столітті, вони зображували сцени з театральних постановок. З 

розвитком цієї творчості tunnel book стали виготовляти на честь якої-небудь 

важливої події або заходу.  

У 1840 р.був створений перший у світі підводний тунель, який 

перебував під річкою Темзою в Лондоні. Ця  дата була відзначена 
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створенням традиційної книги  з  зображенням  всередині, з того часу 

мистецтво створення подібних книг і стали називати tunnel book. 

Виріб у стилі tunnel book в залежності від складності композиції може 

служити листівкою, фоторамкою або невеликою сувенірної книгою. 

 

Огляд виставки робіт і обговорення у групі 

 

Педагог-майстер запрошує учасників до огляду виставки, в ході якого 

надає необхідні коментарі. Після огляду надає учасникам змогу висловити 

свої думки та пропозиції. 

Вправа «Виготовлення виробу в техніці «Tunnel book» 

 

Матеріали:  

Аркуші   досить  щільного   паперу,  наприклад,  тонкий картон або 

ватман. циркулі, різаки для паперу, ножиці, скотч або клей, приладдя для 

художньої творчості, різноманітні картинки, ілюстративні матеріали, 

шаблони, пошагові схеми для виконання робіт. 

Мета:  

 вправляти у виготовленні виробу в стилі «Tunnel book» 

Хід роботи: 

 Педагог-майстер пропонує учасникам розділитися на підгрупи за 

бажанням та розміститися за столами. Під спокійну мелодія учасники 

виготовляють виріб відповідної тематики. 

 По закінченню роботи кожна група учасників обирає представника, 

який презентує роботу. 

Примітка: (вказівки для виконання роботи) 

За   допомогою  циркуля  креслять  на кількох  аркушах  коло  

однакового  діаметру, кількість таких   листів   може   бути   різними,  але  

найчастіше використовують 4-6 аркушів. 
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Один з аркушів з отвором  -  це  обкладинка   майбутнього виробу, добре 

буде зробити її з кольорового паперу, ще один аркуш без вирізаного отвору - 

це задня стінка роботи. Окремо  заготовлюється  два  аркуші,  які  слід 

скласти «гармошкою», їх  висота  повинна дорівнювати висоті майбутньої 

листівки. Вирізаючи  кола,  слід залишати невеликі  штирі - на них будуть 

приклеюватися елементи композиції, в якості яких можуть виступати 

самостійно зроблені моделі, або готові невеликі фігурки метеликів,  квіток 

тощо. Після того,  як заготовка до композиції зроблена, аркуші слід склеїти - 

спочатку внутрішні, а потім обкладинку і задню стінку. Листи у формі 

гармошки – це боковинки готової роботи.  

 

 

 


