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ДЕ НАРОДЖУЄТЬСЯ ОДЯГ 

В ательє 

Сьогодні ми завітаємо з вами до ательє, де можуть пошити будь-який одяг. 

 Де можна купити готовий одяг? (В магазині, на базарі).  

 Чому деякі люди хочуть пошити одяг в ательє? (Можна обрати тканину, 

придумати особливий фасон, підігнати точно по фігурі).  

 У чому переваги купівлі готового одягу? А пошиття в ательє?  

 Чи бували ви колись в ательє? Розкажіть про це. 

 Як ви вважаєте, який одяг доцільніше шити в ательє — повсякденний 

чи святковий? Чому? 

Здійснити мандрівку нам допоможе картина в підручнику. Роздивимося її уважніше 

і увійдемо в неї — уявимо себе серед людей, зображених на картині. 

 

 Скільки в ательє працівників? А скільки відвідувачів? Чи ви порахували тих, кого 

майже не видно? Кого більше — відвідувачів чи майстрів? На скільки? 

 Що роблять майстри? 

 З чого починається створення одягу? 

 Які заміри треба зробити, щоб пошити штанці? А сорочку? За допомогою чого 

роблять заміри? 

 Подивіться, що робить закрійниця. На чому вона розташовує фігурні лекала 

для викрійки? Чи врахує вона результати зроблених замірів? 

 Що використовує кравчиня у своїй роботі? Як ще називають людей цієї професії? 

(Швачка). 
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Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 1, с. 24) 

 

Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 24, с. 1) 

Знайдіть у таблиці слова — назви професій людей, які створюють модний одяг. 

 Які електричні прилади ви бачите на малюнку? 

Яке їх призначення? Чому з ними треба працювати 

обережно? 

 Назвіть усі види одягу, які є на картині. 

Які ще вам відомі? 

 Чи знайомі вам такі модні новинки: кардиган, 

світшот, комбінезон, болеро, топ? Як вони 

виглядають? Коли їх вдягають? Дізнайтеся, чому 

їх так називають. 

 Якого одягу більше на картині: святкового чи буденного? Який з них має більше 

оздоб? Яких саме?  

 Чи до вподоби вам мереживо, нашивки, паєтки, камінці, банти, блискітки, брошки, 

заклепки? На якому одязі яка прикраса доречніша? Чому? 

 Знайдіть на картині одяг з ґудзиками. З якого матеріалу їх виготовляють? 

 Які ще види застібок вам відомі?  

 Чи зручні у використанні кнопки, гачки з петлями, пряжки, застібки-блискавки, 

шнурівки? 

 Скільки на картині джинсів? Що ви знаєте про історію створення цього одягу? 

Довідка 

Перші джинси виготовив американець Леві Страусс у 1850 р. Вони були сірого кольору 

та мали багато кишень. Такий зручний одяг сподобався робітникам, ковбоям та фермерам. 

Згодом джинси стали модним одягом. 
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Вірші про одяг та про нас 

Почитаємо вірші, які дещо розкажуть нам про моду та про наше ставлення до неї. 

Чи не впізнаєте ви у деяких рядках себе? 

Модниця 

Умовляла маму Свєта: 

— В мене ж успіхи вже є, 

Ну замов мені жакета 

В першокласнім ательє! 

Свєта з мамою в журналі 

Бачать моди небувалі… 

І нагледіли фасон — 

Не фасон, а просто сон! 

Приміряє без кінця: 

От фасон їй до лиця! 

Неодмінно треба теж 

І беретик в тоні беж! 

І берет знайшовся в тон.  

Не фасон, а просто сон. 

Ззаду бант, збоку – бант… 

У майстрині є талант! 

От минає місяць. Знов 

Просить модниця обнов… 

За І. Кульською 

 Як довго насолоджувалася модниця обновкою? 

 Що ви порадили б дівчинці? 

 Чи всі слова у вірші вам знайомі. Де можна знайти інформацію про те, що вони 

означають? Поясність їхній зміст. Коли 

їх доречно вживати? 

Ой вдягнуся у неділю 

У вишивану сорочку, 

У червону спідничину 

І коралі на шнурочку. 

Заплету я свої коси  

І візьму віночок з рути, 

Ще васильком заквітчаюсь, 

Чи від мене кращій бути? 

Ю. Шкрумеляк 

 А чи вважаєте ви модним народне 

вбрання, наприклад, вишиванку? 

Поясніть свою думку. 

 Чи маєте вишиванку? Коли вдягаєте її? Що при цьому відчуваєте? 
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Скоромовка 

Швидко-швидко, 

в голку — нитку. 

Ший-но, вишивай-но! 

Хвацько-хвацько,  

швачко, швачко, 

Вишиванку файну! 

С. Романенко 

 Чи до вподоби вам речі, оздоблені вишивкою? 

 На якому одязі її можна побачити? Чи завжди вона доречна? 

 Чи вмієте вишивати самі?  

 Що потрібно для того, щоб гарно вишивати? 

Модні загадки 

Знайдіть відгадки і поміркуйте, чому саме на ці їхні властивості звернули увагу автори 

загадок. Які загадки придумали б ви? 

Шпиг-плиг! — 

Скачу, не гуляю: 

Хвостом стежку вистеляю, 

Все розірване зціляю ‒ 

Сукня чи футболка. 

Знаєш, хто я? (Голка). 

Т. Коломієць 

 Дослідіть, чи всі голки однакові. 

Чому? 

 Чим відрізняються голки для ручного шиття та шиття на швацькій машинці? 

Вишивальниця уміє  

Вправно голочку держати, 

Рівно хрестик нашивати. 

Та чогось вона, я бачу, 

Вже не шиє, гірко плаче. 

Я до дівчинки гукаю: 

— Голка коле? Знаю, знаю. 

Поможу тобі охоче: 

На середній пальчик скочу, 

І тоді тобі ніколи 

Голка пальчика не вколе.  

(Наперсток). 

Г. Чорнобицька 
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Ігротека 

Гра “Модель” 

Об’єднайтеся у 2 команди. Хай кожна придумає та зобразить на папері модель певного 

предмета гардероба. Створіть власний неповторний стиль, обираючи фасон, кольори, 

оздоби, написи, застібки. 

Гра “Зав’яжи-застібни” 

Гравці двох команд одночасно отримують завдання: застібнути одяг іншого гравця 

(з однаковою кількістю ґудзиків), зав’язати шнурівки, застібнути пряжку на паску, зав’язати 

бант зі стрічки тощо. 

Гра “Пригадай казку” 

Пригадайте казки, в яких ідеться про одяг, або в назві яких є елемент одягу. Хто пригадає 

більше казок? 

Дидактична гра “Визнач одяг” 

Розгляньте уважно картки із зображенням одягу та розподіліть їх на 3 групи 

за призначенням: щоденний, святковий, для прогулянок. 

 

Бесіду вела Аніта Майданюк 
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