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Мета:

Розвивати прагнення зробити щось незвичайне своїми руками ,

познайомити з технікою скрапбукінгу. Розвивати вміння поетапного виконання
роботи, планувати, бачити результат.
Виховувати посидючість акуратність., працьовитість.

Продовжувати розвивати

інтелектуальні та творчі здібності в процесі

оволодіння елементарними прийомами техніки скрапбукінгу, як художнього
способу конструювання.
Матеріали: Картон, тасьма різних видів, двостороння клейка стрічка, стрази,
штучні декоративні квіти, ґудзики, фотографії, стрічки, намистинки різної форми ,
ножиці, клей ПВА.
Хід роботи.
Історична довідка
Назва «скрапбукінг» - це похідне від двох англійських слів scrap – вирізка та
book - книга. Технологія скрапбукінгу спочатку використовувалася для прикраси
фотоальбомів, надання їм оригінальності, унікальності. За своєю ж суттю
скрапбукінг це – втілення єдиної думки яскравими виразними візуальними
засобами.
У нашому житті час від часу відбуваються події, які є для нас знаковими,
поворотними або просто приємними. Природно, що ми хочемо пам'ятати про них і
намагаємося тим чи іншим чином матеріально увічнити. Тому людство винайшло
фотографію. Наступним кроком стало винахід фотоальбомів. І вже на їх
сприятливому грунті розрослася ідея скрапбукінгу.
Ідея скрапбукінгу сягає корінням у давнину, адже записні книжки, журнали,
що містять різнорідні записи, так чи інакше втілені на єдиному просторі, були
присутні практично в будь-яких культурах.
Дівчаток в радянському минулому створювали так звані альбоми-піснярі,
куди обов'язково вклеювалася портрети улюблених виконавців, газетні та
журнальні вирізки, тексти пісень і ноти.
Сучасний скрапбукінг, в тому вигляді, який існує зараз, зародився на Заході в
80-х роках минулого століття, і спочатку був захопленням домогосподарок. Однак
з часом це захоплення стало приймати масових масштабів. І в підсумку
скрапбукінг трансформувався в прикладна творчість, яким із задоволенням стали
займатися представники різних соціальних груп.

У нашій країні скрапбукінг починає набирати обертів. Багато хто з нас вже
використали технологію скрапбукінгу у своїй творчості, можливо навіть не
віддаючи собі звіту про існування такого явища.
Області застосування скрапбукінгу
Як вже говорилося, скрапбукінг спочатку використовувався як техніка
прикраси фотоальбомів, але з часом відбулося розширення сфери застосування цієї
технології. В даний момент скрапбукінг активно використовується в оформленні:
Класичних паперових альбомів
Цифрових фотоальбомів
Рамок для картин і фотографій
Листівок
Панно
Подарункової і звичайної упаковки
Інструменти і матеріали традиційного скрапбукінгу
Папір та картон
Особливих обмежень при виборі паперу немає. Але найкращий варіант – це
скрап – папір, папір для акварелі і пастелі з художніх магазинів.
Тканини
Обмежень практично немає, як і при виборі паперу. Цікаві роботи виходять
при використанні різних текстильних матеріалів: органзи, мережива, сітки.
Прикраси
У даній сфері обмеження встановлюються фантазією автора. Дозволено все,
що не заборонено: намистини, шпильки, скрепки, стрази, пайєтки, шнури, тасьма,
декоративні елементи, гербарії, гудзики, швейна фурнітура. Перераховувати можна
до нескінченності.
Клей
Можливе використання різних видів клею: клейстером, ПВЛ, клеєвий
пістолет, моментального клею. Застосовуються ті чи інші види клею залежно від
склеюваних поверхонь і особистих переваг.

Образотворчі інструменти: олівці, ручки, фломастери, фарби, чорнила
Ножі, інструменти для скріплення (дироколи, степлери), штампи і трафарети .
Майстер-клас
Напевно, жодна рукодільна техніка не є настільки ексклюзивною, як
скрапбукінг. Будь-які вироби з приставкою «скрап-» (альбоми, блокноти, листівки)
виходять не просто оригінальними, а робляться в буквальному сенсі в єдиному
екземплярі. А все тому, що вихідні матеріали для цього виду творчості
підбираються в індивідуальному порядку. Давайте познайомимося з ремеслом
скрапбукінгу на прикладі виготовлення простої листівки.
Перед тим як почати працювати розімнемо наші пальчики .
Пальчикова гімнастика «По гладенькому столі»
Техніка безпеки при роботі з ножицями та дрібними матеріалами.
Листівку виготовлятимемо на згадку про нашу зустріч.
Нам знадобиться : Картон, світлина із зображенням архітектурної пам’ятки
Камянця-Подільського. Клей клеєва стрічка тасьма з українським орнаментом
штучні квіти стрази.
1 .Беремо лист картону і згинаємо його посередині.
2 .Із світлин вибираємо ту, що до вподоби, та вирізуємо по контуру.
3 На лицьову сторону листівки зліва повздовж клеїмо орнаментну стрічку.
4 Розміщуємо фотографію.
5 Виготовляємо композицію для прикрашення. Візьмемо штучні квіти,
листочок зберемо їх у букет; орнаментну стрічку розкладемо впоперек перед собою
на

столі,

посередині

наклеюємо

маленький

шматочок

клейкої

стрічки.,

прикріплюємо до неї букет, краї стрічки згинаємо до середини схрестивши їх,
скріплюємо між собою за допомогою клейкої стрічки.
6 Готову композицію прикріплюємо до листівки. Прикрашаємо на власний
розсуд.
7 Після того, як ми повністю оформили лицьову частину нашої листівки,
можемо приступати до оформлення внутрішньої її частини. Всередину наклеюємо

календар де зазначено пам’ятну подію : Дату нашої з Вами зустрічі.
сторінки зробіть на свій розсуд.

Ось і готовий наш спільний виріб у техніці «Скрапбукінг».

Прикрасу

