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Бадзырдон нысантæ

Иртасæм (лыстæг кæсæм, цæст дарæм, барæм)

Зонгæ кæнæм дæсниады сусæгдзинæдтимæ

Цæттæ кæнæм нæ кусæн бынат

Нæ зæрдыл дарæм æмæ æххæст кæнæм 
куысты æдасдзинады уагæвæрдтæ

Æххæст кæнæм сфæлдыстадон хæслæвæрд, 
проект

Бæрæг кæнæм, аргъ кæнæм

Фæлдисæм нæхæдæг (фæсурокты архайд)

Зæрдылдаринаг! Дæ куыстытæ (дзаумæттæ, сæ эскизтæ кæнæ 
къамтæ) дæ бон у портфолио кæнæ де 'нтыстыты папкæйы æмбырд 
кæнын. Уыцы куыстытæн уæвæн ис чиныджы хуызæгæн лæвæрд чи у, уы-
дон кæнæ дæхи æрхъуыдыгонд æмæ дæхи кæнæ де 'мбæлттимæ иумæ 
технологийы урокты, фæсурокты дæ ныййарджытимæ арæзт куыстытæ.
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Адæймаг — цæстдарæг, хъуыдыгæнæг, фæлдисæг!

Цы у фæллой?
Цæмæн хъæуы адæймаджы фæллой кæнын?
Фæллойы цавæр хуызтæ зоныс?

Фæллой у адæймаджы нысанмæарæзт, æхсæнадон ахадгæ 
æмæ пайдахæссæг архайд.

Кусгæйæ адæймаг барæвдз кæны йæ кусæн бынат. Уый 
цы амоны?

1. Куыстмæ бавналыны размæ уал ын ахъуыды кæн йæ пъла-
ныл, куыд ыл архайдзынæ, фæстагмæ дзы цы рауайдзæн, ууыл.
2. Æрцæттæ кæн æппæт хъæугæ инструменттæ æмæ æххуыс-
гæнæн гарзæгтæ дæ куыстæн.

Кусæнгæрзтæ аразын 
æмæ сæ хуыздæрæй-

хуыздæр кæнын.

Хи райрæзт, сфæлдыстад, 
æнæниздзинад.

Адæймаджы фæллойадон 
архайды нысантæ.

Материалон 
хъæздыгдзинæдтæ 

(хæринаг, уæлæдарæс, 
цæрæнуат æмæ æнд.) 

аразын.

Удварны 
хъæздыгдзинæдтæ (ли-
тературон уацмыстæ, 

музыкæ, хуызвыст (живо-
пись) æмæ æнд. аразын.
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3. Дæ кусæн бынаты хъуамæ иу уæлдай дзаума дæр ма уа.
4. Æппæт инструменттæ æмæ гарзæгтæ хъуамæ æвæрд уой 
бæлвырд уагыл, бæрæг бынаты.
5. Дæ куыст араз ахæм фæткыл, дæ хъару æнæхъуаджы 
хъуыддæгтыл куыд нæ хардз кæнай.
6. Кусгæ-кусын дæ хъус æндæр хъуыддæгтæм ма дар.
7. Демæ цы адæм кусы, уыдонæн аргъ кæн, хорз цæстæй сæм 
кæс, æххуыс сын кæн.
8. Куыст куы фæуай, уæд бафснай дæ кусæн бынат.

Ракур дæ ныййарджытæй, цæмæй дын радзурой сæ професситы 
тыххæй: сæ фæллойадон архайды тыххæй, профессионалон ар-
хайды хицæндзинæдты тыххæй.
Равдис (нывы) дæ бинонты профессионалон фæллойы процесс.

Ранымай, цы фæллойы хуызты архайыс, уыдон. Цæмæн сæ æххæст 
кæныс?

Дæ ахуыр фæллой схонæн ис? Цæмæн?
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Аразæм рæсугъд æмæ хъæугæ дзаумæттæ æрдзон 
æрмæджытæй

Аппликацитæ хъæмпæй

Бахъæудзæн дæ: хъæмп (хлепайы, еууы, мæнæуы), гæххæтт 
(хъæдабæ, къопиисæн (сау), альбомы, фыссæн) кæнæ хъуы-
мац бынæн (фонæн), сасм ПВА, кърандас, хæсгард, кæрдæн 
кард (нож-резак), цъылынæг сасмæй сæрдынæн, хæцъил, 
бынæвæрæн сыф.

Адæймаг рагæй дæр аудгæ цæстæнгас дардта, æрдз ын 
цы лæвæрдта, уымæ. Хоры æфсирæн пайда кодта æрмæст йæ 
хорæй нæ, фæлæ йæ хъæдæй – хъæмпæй дæр.

Базон чингуытæй, журналтæй, интернетæй, цæмæн хъуыдис 
адæймаджы йæ царды мидæг ивгъуыд заманты хъæмп.
Куыд ис ацы æрмæгæй пайда кæнæн мах рæстæджы та?
Цавæр пайдайаг æмæ рæсугъд дзаумæттæ скæнæн ис хъæмпæй 
хи къухæй?
Базонгæ кæн де 'мкъласонты, цы информаци райстай, уыимæ.

Адæмон æрмдæснытæ æдзухдæр архайдтой, æрдз йæ-
хæдæг цы рæсугъддзинад сарæзта, уый бахъахъхъæныныл 
æмæ йæ ирддæр равдисыныл.

Уый тыххæй уыдон пайда кодтой алыхуызон æмæ фыццаг 
æркастæн хæрз хуымæтæг æрмæджытæй.

Бирæ адæмты декоративон-къухæрмæгон аивады æмбæ-
лынц хъæмпæй конд дзаумæттæ, кæнæ хъæмпын нывæфтыд-
тæй аивгонд дзаумæттæ.
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Цавæр технологитæй (мадзæлттæй) пайда кодтой адæмон æрм-
дæснытæ уыцы дзаумæттæ аразынæн?

Уаты дзаума (мебель) æмæ интерьеры æндæр предметтæ 
саив кæнынæн адæмон æрмдæснытæ стæм æмæ зынаргъ 
æрмæджыты бæсты пайда кодтой рæсугъд, аслам æмæ 
æнцонарæн хъæмпæй. Лыстæг хъæмпын уадздзаг (лент) 
рæсугъд куы баныхасай уæлцъарыл, уæд дæм рауайдзæн 
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цæхæркалгæ декор (аивгæнæн). Афтæ фæзындис хъæмпæй 
аппликаци.

Хъæмпæй аппликацийы цавæр хицæндзинæдтæ иртасыс ам?

Æркæс хлепайы, мæнæуы кæнæ еууы æфсирмæ.

 

Цæмæй арæзт у зайæгойы зæнг?
Æмхуызон у æфсирæн йæ хуыз, йæ дæргъ цы ахаста, уым?

Свойство соломки изменять цвет в зависимости от падаю-
щего на неё света используют в аппликациях, располагая де-
тали под разными углами друг к другу.
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Хъæмп бакусынмæ цæттæ кæнын.

Куысты цыд

1. Ссыгъдæг кæн хъæмп уидæгтæ æмæ сыфтæртæй. Слыг ын 
кæн йæ хъæбæр бынæттæ – сыхуылтæ (узлы) зæнгыл.

2. Æрфæлмæн кæн хъæмп тæвд доны.

3. Дæргъмæ слыг кæн хъæмпы хал цыргъбырынкъ хæсгардæй.

4. Райхал хъæмпы хал æмæ йыл сæвæр тæвд иту.
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5. Хъæмпы уадздзæгтæ (ленточки) ставд къæбæлдзгуытæй 
стух æмæ сæ бафснай къоппы.

Хъæмпын уадздзæгтæй аппликаци кæныны размæ сæ 
хъæуы бауымæл кæнын – дон сыл бапырх кæнын. Æрмæг 
фæфæлмæндæр уыдзæн.

Базонгæ у хъæмпæй аппликацитæ кæныны сусæгдзинæд-
тимæ, панно саразгæйæ.

Хъæмпæй конд панно

Куысты цыд

1. Равзар сюжет паннойæн (æрхъуыды кæн кæнæ сис кусæн 
тетрадæй). Ныв хъуамæ арæзт уа дырыс контурон хæххытæй.
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2. Къопиисæн гæххæтты æххуысæй ныв раив раздæр аппли-
кацийы бынæн – хуызджын гæххæтт кæнæ хъуымацæн, йæ 
хуызæрдæм фарсмæ, стæй альбомы сыфмæ.

3. Контурмæ гæсгæ альбомы сыфæй слыг кæн нывы алы де-
таль дæр. Уыдон уыдзысты шаблонтæ хъæмпæй детальтæн.

4. Тæнæг фыссæн гæххæтты сыфыл (кæнæ тетрады сыфыл) 
баныхас иу хуызы хъæмпын уадздзæгтæ афтæ, «хъæмпын 
сыф» дæм куыд рауайа.

5. Бахус кæн «хъæмпын сыф» прессы бын.

6. На бумажной стороне «соломенного листа» разметь детали, 
располагая шаблоны зеркально и так, чтобы они находились 
под углом друг к другу, и вырежи их.

7. Разложи детали на фон — основу аппликации по размечен-
ным линиям контуров их изображений.

8. Сасмæй байсæрд детальты гæххæттын фарс. Баныхас де-
тальтæ быныл (фоныл).
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9. Бахус кæн цæттæ куыст прессы бын.
 

 

Чиныджы æвдыст хъæмпæй конд паннотæй дæ зæрдæмæ æппæты 
тынгдæр кæцы фæцыдис? Цæмæн? Цавæр ивддзинæдтæ бахæссын 
дæ фæнды, цы хуызæг равзæрстай, уымæ. Цæмæн? Сныв кæн дæ 
композицийы эскиз.

Сараз дæ куыстæн пълан æмæ скæн аппликаци.

Аппликаци кæныны цавæр ног мадзæлттимæ базонгæ дæ хъæм-
пæй конд аппликаци кæнгæйæ?

Ацы æрмæджы цавæр хицæндзинæдтæ бахынцын хъæуы кусгæ-
йæ?

Аргъ скæн цæттæ паннойæн.

Æрхъуыды кæн сюжет аппликацийы техникæйы паннойæн. Сныв 
ын кæн эскиз.
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Сараз пълан дæ куыстæн æмæ дæхæдæг скæн дзаума. Радзур де 
сконд дзаумайы æмæ йæ кæныны процессы тыххæй. Скæн ын аргъ 
йæ хæрзхъæддзинадæн. Алцыдæр, куыд хъуыдыгонд уыд, афтæ 
рауадис?

Дæ куыстмæ исты аиппытæ ис? Куыд сраст кæнгæ сты, уый зоныс?

Куыд хуыйны æмхуызон, бæлвырд фæткыл фæлхатгонд элемент-
тæй арæзт нывæфтыд?

Хъæмпæй орнаменталон композици аразын

 

 

 
Ахæм фарсбæрæггæнæнтæ скæнæн ис æрмæст дæхицæн 

нæ, фæлæ балæвар кæнæн де 'мбæлттæн æмæ хæстæджытæн.
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Куысты цыд

1. Æрхъуыды кæн орнамент. Сныв æй кæн чырынтæ гæх-
хæттыл. Банымай, цал элементы слыг кæнын хъæуы, уый.

2. Фарсбæрæггæнæнæн скæн бындур хъæбæр гæххæттæй 
æмæ йыл баныхас хуызджын гæххæтт дыууæрдыгæй дæр. 
Бахус æй кæн прессы бын.

3. Сбæрджытæ кæн æмæ слыг кæн детальтæ хъæмпæй (архай 
æрмæджытыл ауæрдыныл). 
Геометрион формæ цы хъæмпын детальтæн ис, уыдон ис уадз-
дзагæй кæрдæн-кардæй ахауын (алыг) кæнæн. Уый тыххæй 
уадздзаг галиу къухæй æрæлхъивынц лыггæнæн фæйнæгмæ, 
рахизæй та рæсугъд лыг кæнынц бæрæггонд хæххытыл.

4. Равæр хъæмпын детальтæ фарсбæрæггæнæны бындурыл. 
Кæд, цы орнамент æрхъуыды кодтай, уый рауадис, уæд ын 
йæ элементтæ баныхас бындурыл.

5. Цæттæ куыст бахус кæн прессы бын.
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Цавæр дзаума ма ис саивгæнæн хъæмпын орнаменталон аппли-
кацийæ?

Цавæр дзаума саив кæндзынæ ды та? Цæмæн? Цавæр мотивтæй 
арæзт уыдзæн дæ орнамент? Сныв ын кæн йæ эскиз æмæ скæн 
аппликацион композици хъæмпæй.

Радзур дæ аппликацийы тыххæй. Цавæр детальтæй æмбырдгонд сты 
композицийы мотивтæ? Æрмæджы фактурæйы хицæндзинæдтæ ба-
хынцын дын бантыстис, аппликаци аразгæйæ? Аргъ скæн дзаумайы 
хæрзхъæддзинадæн. (Зæгъ, дзаума цас хорз конд рауадис, уый).

Цавæр хъæугæ дзаума ма дæ фæндид скæнын æмæ хъæмпын 
аппликацийæ сфæлындын?

Идейæтæ сфæлдыстадон проектæн

 

Æрхъуыды кæн аппликацийы композици, дзаумайы формæ æмæ 
нысаниуæг хынцгæйæ, сараз ын эскиз. Сараз дæ куыстæн пълан 
æмæ скæн аппликаци.

Цавæр дзаума саив кодтай хъæмпын аппликацийæ? Радзур дæ 
композицийы тыххæй. Аргъ скæн дæ аппликацийæн. Де сконд дза-
ума адæмы зæрдæмæ фæцыд? Цавæр аиппытæ ис дæ куысты? 
Куыд сын ис аиуварс кæнæн?
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Аппликации из пуха (ваты)

Тебе понадобятся: пух (или вата), бумага (бархатная, писчая, 
копировальная), скрепки, карандаш, булавка с колечком.

Каких животных ты знаешь?
Есть ли у тебя любимое животное?
Какими способами его можно изобразить?

Рассмотри внимательно поделки на страницах 41, 42.
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Из чего они созданы?
Из какого материала сделана их основа — фон?
С помощью чего крепятся детали к основе в аппликациях из бумаги, 
ткани, листьев и соломки?
Можно ли прикрепить пух к поверхности бархатной бумаги или тка-
ни без клея?

Аппликации из пуха можно сделать без клея. Пушинки 
крепко сцепляются с ворсинками основы — бархатной бумаги 
или ткани бархат. Заполни пухом контуры изображения, и у 
тебя получится «пушистая» аппликация.

Подумай, что тебе понадобится для создания такой «картины».

 

              Ковыль
 
         Камыш

       Хлопчатник

Какие растения, образующие пух, ты знаешь?
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Для аппликаций подойдёт также пух домашних живот-
ных, который собирают при их расчёсывании. Можно исполь-
зовать пух, выщипанный из старых (ненужных) шерстяных 
вещей. Из такого пуха можно делать цветные композиции.

Подбираем материал

Для аппликаций можно использовать пух, который обра-
зуется при созревании семян некоторых растений. Такой пух 
нужно собирать в сухую погоду летом.

 

 

      Тополь
        Чертополох

Одуванчик
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Обрати внимание на то, что пух можно нанести на основу 
по-разному. Способ нанесения пуха зависит от сюжета аппли-
кации.

Способы нанесения пуха

1. Крошкой. Пучки пуха мелко нарезают и плотно втирают в 
поверхность изображения или фон.

2. Жгутиками. Пучки пуха скатывают в жгутики и уклады-
вают по контуру или на всю поверхность детали.
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3. Слоями. Пух наносят на фон слоями разных цветов и плот-
ности.

Ознакомься с секретами изготовления аппликации из пуха.

Ход работы

1. Выбери сюжет или разработай эскиз аппликации. Помни, 
что детали аппликации из пуха должны быть крупными, с 
плавными линиями контура.

2. Подбери основу аппликации и природный материал — пух 
или вату.

3. Переведи контурные линии изображения на лицевую сторо-
ну основы с помощью копировальной бумаги.
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4. Выложи изображение пухом. Если пухом выкладывается 
изображение внутри предмета, то основу нужно прикрыть бе-
лым листом бумаги. Начни укладывать пух с левого верхнего 
угла изображения.

Если пухом выкладывается фон, то изображение нужно 
прикрыть шаблоном, повторяющим его контур.

Шаблон закрепи на основе скрепками и заполни свобод-
ный фон пухом. Затем жгутиком прорисуй контур и детали 
изображения. Лишний пух удали с помощью булавки с колеч-
ком.

Храни работу под стеклом или полиэтиленовой плёнкой, 
не прижимая их к основе.
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Какую аппликацию из пуха хочешь сделать ты? Нарисуй эскиз ра-
боты. Подбери необходимые материалы. Продумай способ укладки 
пуха. Определи последовательность выполнения работы. Сделай 
аппликацию самостоятельно.

В чём особенность аппликаций из пуха?
Кто изображён на твоём панно? Почему?
Каким способом прикреплён пух к основе? Почему выбран именно 
этот способ? Какие ещё способы тебе известны?

Æрмгуыст кæнæм пластикон æрмæджытæй

Дурын (æлыгæй конд) хъазæнтæ

Адæмон дурын хъазæн

Цæмæй сæ сывæллæттæ уарзой, уый тыххæй цавæр хъуамæ уой 
хъазæнтæ?
Цавæр хъазæнтæ кæнын зоныс ныридæгæн?
Цавæр æрмæджытæй пайда кæныс хъазæнтæ кæнынæн?

Сывæллæттæ кæддæриддæр уарзтой хъазын. Æмæ-иу
хъæуты разынд ахæм æрхъуыдыджын æрмдæснытæ, хуымæ-
тæджы æлыджы гуппарæй-иу хъазæнтæ − адæймæгтæ, бæхтæ, 
æрсытæ, куыйтæ чи ацарæзта. Хъазæнтæ-иу кæрæдзи хуызæн 
нæ уыдысты, алыхуызæттæ – ирд-хъулон ахуырст, хъæлдзæг, 
бæрæгбонхуыз.

Ныр уыцы уырыссаг æрмдæсныты кой хъуыстгонд у 
æппæт дунейыл, æлхæнынмæ сæм æрбацæуынц алырæттæй, 
зæрдиагæй сæ æлхæнынц, лæвар сæ кæнынц кæрæдзийæн.
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Æркæс Уæрæсейы алырæтты конд хъазæнтæм. Цæмæй 
æнгæс сты? Хицæн та цæмæй кæнынц?

 

 

     Древние свистульки из глины               Абашевские игрушки
 

 

 

  Каргопольская игрушка              Филимоновские игрушки
 

 

Дымковские игрушки
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Ознакомься с секретами лепки народной игрушки на при-
мере дымковского промысла.

Хъазæн «Зæрин маргъ»

Бахъæудзæнис дæ: æлыг кæнæ пластилин, бынæвæрæн 
фæйнæг, доны банкæ, гуашь ахорæнтæ, сасм ПВА, цъылы-
нæгтæ сасмæн.

Куысты цыд

1. Æлыджы (пластилины) гуппарæй тула скæн карчы айчы 
формæйыл. Бафидар æй кæн фæйнæгыл.

2. Уæлæрдыгæй адих кæн куыстаг дыууæ хайыл: иу лыстæгдæр, 
иннæ ставддæр.
 

   1             2

3. Скæн лыстæгдæр хайæ сæр, ставддæрæй та – къæдзил æмæ 
базыртæ.

4. Де 'нгуылдзтæй уылæнтæ-уылæнтæ къæдз æркæн къæдзил 
æмæ базырты кæрæттæ. Скæн систæ, къоппа æмæ бырынкъ.
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   3             4

 
5. Цæттæ хъазæн бахус кæн, байсæрд æй сасм ПВА-имæ хæц-
цæ урс гуашæй æмæ йыл уæлвыст (роспись) скæн хуызджын 
ахорæнтæй.

   5

Кæцы адæмон амалады дурын хъазæнтæ фæцыдысты æппæты 
тынгдæр дæ зæрдæмæ? Базон, де 'мкъласонтæй ма кæй зæрдæмæ 
фæцыдысты уыцы амалады хъазæнтæ (дзаумæттæ)? Сæххæст 
кæнут коллективон информацион проект «Адæмон дурын хъазæны 
традицитæ». Ссарут информаци (чингуыты, журналты, интернеты) 
ацы амалады фæзынды историйы, йæ хицæндзинæдтæ æмæ тра-
дициты тыххæй. Æрæмбырд кæнут ацы амалады конд дзаумæттæ 
æвдисæг иллюстрацитæ. Базонут, ацы амалады цавæр традицитæй 
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пайда кæнынц сæ куыстыты нырыккон æрмдæснытæ? Цавæр ног 
дзаумæттæ аразынц уыдоны бындурыл?

Сделайте в группе игрушки или композицию в традициях изученного 
промысла.

Расскажите другим одноклассникам о собранной вами информации 
и вылепленных игрушках. Какие особенности народного промысла 
в них отражены?

О каких промыслах вам рассказали другие одноклассники? Какие их 
характерные особенности вы запомнили?

Если тебе понравилось работать с глиной или пластилином, по-
пробуй дома вылепить и расписать игрушки в традициях известных 
тебе народных промыслов.

Какая игрушка тобою сделана?
Какие секреты народных мастеров использовались в твоей работе? 
Почему?
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Æрмгуыст кæнæм цæхджын хыссæйæ

Хыссæйæ фигурæтæ кæнынц, къæбæр кæнын куы базыд-
той, уæдæй нырмæ. Рагон мысырæгтæ (египтяне) æмæ инктæ 
(индейаг знæм) сæ хуыцæуттæн нывондæн хастой хыссæйæ 
конд адæймæгты æмæ цæрæгойты фигурæтæ. Уæрæсейы 
дæр хыссæйæ кодтой алыхуызон хъазæнтæ.

Бахъæудзæнис дæ: ссад (мæнæуы кæнæ хлепайы), цæхх, уа-
зал дон, ахорæнтæ, сасм ПВА, цъылынæг, хыссæтулæн, лыстæг 
цъындагæнæн телтæ кæнæ дæндагысхъауæнтæ, спичкæтæ, 
гыццыл хæринаггæнæн кард, вилкæ, хом картоф, теман (што-
пальная игла), ставд æндах кæнæ лескæ.

Цæхджын хыссæйы рецепт:
2 агуывзæйы ссад;
1 агуывзæ цæхх;
1 гыццылхъуаг доны агуывзæ;
2 хъæрмхуыпцымæн уидыджы дзаг сасм ПВА.
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Куысты цыд

Сызмæнт æппæт аразæг хæйттæ иумæ æмæ скæн хæрзнад 
хыссæ. Цæмæй хыссæ кусгæ-кусын згъæлгæ ма кæна, уый 
тыххæй йæ хъæуы афтæ хорз снæмын, цæмæй суа пластили-
ны хуызæн пластикон.

Цæхджын хыссæйæ конд дзаума хус кæнæн ис дымгæмæ 
(уæлдæфмæ) кæнæ духовкæйы. Хусгонд дзаума раздæр 
байсæрдынц сасм ПВА-йæ, стæй йыл скæнынц уæлвыст.

Маргъы фæлгонц аразын

Куысты цыд

1. Стул цæхджын хыссæйæ къори.

2. Сиваз хыссæ, сæр æмæ дæм къæдзил куыд рауайа, афтæ.
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3. Скатай из теста шарики, сделай крылышки и украшения.

4. Придай форму хвостику, укрась его, крылышки, головку се-
менами (подсолнух, гвоздика, горох, чёрный перец).

Придумай со своими одноклассниками композицию «Осенний сад». 
Она может состоять, например, из укреплённых в сосуде веток, ко-
торые украшены вылепленными из солёного теста птичками и пло-
дами фруктовых деревьев, декорированных семенами растений и 
расписанных красками. Не забудьте о цветовой сочетаемости эле-
ментов.

Нарисуйте эскиз композиции и её декоративных деталей. Составьте 
план совместной работы по её изготовлению.

Выполните композицию.
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Расскажите о своей композиции. Какие материалы использованы 
для её создания? Каково её цветовое решение? Какие приёмы леп-
ки вы использовали?

Какие ещё изделия можно придумать и сделать из солёного теста?

Ознакомься с тем, как можно сделать бижутерию – бусы – 
из солёного теста.

Лепка и роспись бус

Ход работы

1. Раскатай тесто в тонкую колбаску.

2. Раздели её на части стекой.

3. Скатай шарики разных размеров.
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4. Смажь вязальную спицу растительным маслом и насади на 
неё шарики-бусины.

5. Воткни спицы в половинку сырой картофелины и оставь 
сохнуть на 5 дней.

6. Нанеси на бусины клей ПВА. Оставь их сохнуть.

7. Раскрась бусины и оставь сохнуть.
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8. Нанижи бусины толстой иглой на леску или толстую нитку.

Какую бижутерию хочешь изготовить ты (кулон, бусы, брелок, серь-
ги)? Какой формы будут её детали? В какой цветовой гамме – кон-
трастной, тёплой или холодной – ты будешь делать её роспись?
Сделай бижутерию самостоятельно.

Расскажи о своём изделии, оцени его оригинальность и качество.
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Архайæм гæххæтт æмæ хъæбæр гæххæттæй

Аразæм бæрцуатон аппликацитæ

Бахъæудзæнис дæ: хуызджын гæххæтт æмæ хуызджын 
хъæбæр гæххæтт, хахгæнæн-барæн инструменттæ, хæсгард, 
сасм, цъылынæг сасмæн, бынæвæрæн гæххæтт, клионкæ.

Цы у аппликаци?
Цавæр аппликаци хуыйны тъæпæн?
Æркæс панноты варианттæм.
Ахъуыды кæн, детальтæ бынмæ (бындурмæ) куыд фидаргонд 
цæуынц, ууыл.
Цæмæй хицæн кæнынц ацы аппликацион куыстытæ, раздæр цы 
куыстытæ кодтам, уыдонæй.

Къуыпдаргæ аппликаци
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Ребристая аппликация

 

 

Торцевая аппликация

Сæ детальтæ быны уæлцъарыл къуыпп цы аппликацитæн 
дарынц, уыдон хуыйнынц бæрцуатон аппликацитæ.

Бæрцуатон аппликацитæ ис алыхуызæттæ кæнæн.
Базонгæ у сæ аразыны мадзæлттимæ.
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Фыццаг мадзал

Куысты цыд

 

1. Слыг кæн деталь (дидинæг) æмæ йын скъæбæлдзыг кæн йæ 
дидинсыфтæ кърандасы æххуысæй.

 

2. Дидинæджы бæстастæу æртадз сасм æмæ баныхас диди-
нæг быныл.

3. Приклей к основе только серединки загнутых лепестков, 
слегка смазав их клеем.
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Ахæм мадзалæй конд аппликаци хуыйны къуыпп аппликаци.

Дыккаг мадзал

Куысты цыд

1. Сбæрджытæ кæн æмæ слыг кæн, симметрион формæ 
кæмæн ис, уыцы детальтæ (дидинсыфтæ).

2. Æрдыдагъ кæн детальтæ æмбисыл. Сасмæй байсæрд дета-
лы иу æмбис æмæ йæ баныхас быныл. Афтæ баныхас иннæ 
дидинджытæ дæр.
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Такая аппликация называется ребристой.

Вспомни, как размечают симметричные детали.
Сколько одинаковых деталей можно изготовить сразу, согнув заго-
товку гармошкой?

Третий способ

Ход работы
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1. Слыг кæн, сæ дæргъ алыхуызон кæмæн у, ахæм уадздзæгтæ  
хуызджын гæххæттæй.

2. Скатай полоски в трубочки, навивая их на карандаш или 
кончик кисти. Свободный конец подклей.

3. Приклей детали-трубочки торцом к основе аппликации.
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Аппликация, выполненная таким способом, называется 
торцевой, или трубчатой, а техника изготовления – квиллин-
гом.

Все объёмные аппликации выполняют на плотной основе 
– бумаге или картоне.

Как ты думаешь, можно ли сделать объёмную аппликацию на осно-
ве из обычной цветной бумаги? Почему?

         Что делают из картона

Какие ещё изделия, сделанные из картона, ты знаешь?

Картон бывает однослойный и многослойный. Однослой-
ный картон делают так же, как и бумагу: его отливают из бу-
мажной массы, отжимают лишнюю воду, сушат под прессом 
и обрабатывают поверхность.

Многослойный картон получают, склеивая грубые листы 
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бумаги в несколько слоёв. Такой картон ломается и расслаи-
вается при сгибании.

Рассмотри места разрыва образцов бумаги и картона. Что общего у 
этих материалов? В чём их различие?
Рассмотри, пощупай образцы из коллекции видов бумаги и картона. 
Сравни их толщину, шероховатость, плотность, гибкость, прочность.
Несколько раз согни образцы однослойного и многослойного карто-
на. Что произошло с последним образцом? Почему?

Вспомни приёмы резания бумаги ножницами.

Картон и бумагу легче и проще резать канцелярским но-
жом. Бумагу и картон режут на подкладной доске с помощью 
канцелярского ножа и фальцлинейки. Рассмотри её на рисун-
ке.
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1. Когда режут бумагу, нож держат под углом.

2. Когда режут картон, нож держат вертикально.

Правила безопасной работы канцелярским ножом

1. Храни нож с закрытым лезвием.
2. Не работай тупым и неисправным ножом.
3. Не держи нож лезвием вверх.
4. Подавай нож товарищу ручкой вперёд или в закрытом виде.
5. При работе подкладывай дощечку, чтобы не повредить по-
верхность стола.
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Учимся сгибать бумагу и картон

При сгибании тонкой бумаги линию сгиба проглаживают 
ребром ладони, а затем приспособлением гладилка.

При сгибании плотной бумаги линию сгиба предваритель-
но проглаживают сомкнутыми ножницами — делают борозд-
ку. Эта операция называется фальцовка.

На картоне линию сгиба аккуратно подрезают канцеляр-
ским ножом так, чтобы не разрезать лист. Эта операция на-
зывается рицовка.
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Цы бакæнæн ис, цавæрхуызон хъæбæр гæххæтт дæ хъæ-
уы ахæм дæм куы нæ уа, уæд? Ис ыл хуызджын гæххæтт баны-
хасæн.

Паннойы быныл хуызджын гæххæтт ныхасын

Бахъæудзæнис дæ: хуызджын æмæ урс гæххæтты сыфтæ, 
сасм ПВА, цъылынæг сасмæй сæрдынæн, хæцъил, бынæвæ-
рæн гæххæтт.

Куысты цыд

1. Хуызджын гæххæтт æмхуызон тæнæг сæрст бакæн сасмæй. 
Кус бынæвæрæн гæххæттыл.

2. Хуызджын гæххæтт баныхас хъæбæр гæххæттыл.
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3. Хуызджын гæххæтт кæуыл ныхæст ис, уыцы хъæбæр 
гæххæттыл æрæвæр урс гæххæтт. Бæстон æрлæгъзытæ кæн 
æнцъылдтæ къухæй, стæй та хæцъилæй.

4. Просуши полученную заготовку под прессом.

Если ты хочешь оформить панно, как настоящую карти-
ну, его нужно поместить в рамку.

Рамки бывают разной формы, из разных материалов. Про-
ще всего сделать рамку прямоугольной из бумаги или картона.

Эта операция называется окантовка.

Къамтæ æмæ нывтæ фæлгæтты цæмæн бакæнынц?
Куыд ис паннойæн фæлгæт скæнæн?

Бахъæудзæнис дæ: хуызджын æмæ урс гæххæтты сыфтæ, 
хъæбæр гæххæтт, сасм ПВА, цъылынæг сасмæй сæрдынæн, 
хæцъил, бынæвæрæн гæххæтт, растхахгæнæн, кърандас, 
хæсгард.
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Окантовка основы
Первый способ
Окантовка полосками бумаги

Куысты цыд

1. Къуымæджы æххуысæй бæзджын гæххæтт кæнæ хъæбæр 
гæххæттыл сбæрджытæ кæн быны деталь (йæ дæргъ – а, йæ 
уæрх – в). Слыг кæн детальтæ.

                   а

2. Сбæрæг кæн дыууæ гæххæтты уадздзаджы (сæ дæргъ – а, 
сæ уæрх – 3 см). Слыг кæн дыууæ деталы. Æрдыдагъ сæ кæн 
æмбисыл.

                   а

3. Сбæрджытæ кæн дыууæ гæххæтты уадздзаджы (сæ дæргъ – 
в, сæ уæрх 3 см). Слыг кæн дыууæ деталы. Æрдыдагъ сæ кæн 
æмбисыл.

           b

b
3

3
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4. Цыбыр уадздзæгты къуымтæ æрдыдагъ кæн, нывы куыд 
æвдыст у, афтæ. Слыг сæ кæн.

5. Сасмæй байсæрд гæххæтты уадздзæгтæ (сæ дæргъ – а) чъыл-
дымæрдыгæй æмæ сæ баныхас быны даргъдæр кæрæттыл.

6. Сасмæй байсæрд гæххæтты уадздзæгтæ (сæ дæргъ – в) æмæ 
сæ æрныхас бындуры цыбыр кæрæттыл.

Второй способ

Окантовка основы целым листом бумаги

Ход работы

1. Разметь на картоне деталь основы длиной а и шириной b. 
Вырежи деталь.
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       а

2. Разметь окантовочный лист длиной а + 2 см и шириной b + 
2 см. Вырежи деталь.

         а + 2

3. Используя линейку или угольник, отложи от вершины каж-
дого угла окантовочного листа в обе стороны по 2 см. Соедини 
точки прямыми линиями. Срежь углы по размеченным лини-
ям.

    2 см

b

b 
+ 

2
2 

см
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4. Нанеси клей тонким слоем на изнаночную сторону оканто-
вочного листа.

5. Положи картон на смазанную клеем сторону окантовочного 
листа. Подклей кромки. Разгладь сборки и прижми оканто-
вочный лист к картону.

6. На цветной бумаге разметь деталь фона длиной а – 1 см и 
шириной b – 1 см. Вырежи деталь.

          а – 1

7. Нанеси клей на изнаночную сторону детали фона и приклей 
её к основе.

b 
– 

1
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8. Бахус кæн дæ куыст прессы бын.

Для изготовления панно можно выбрать любой способ окан-
товки.

Какое панно ты будешь делать? Нарисуй эскиз композиции.
Какие материалы тебе понадобятся для основы и окантовки дета-
лей?

Цавæр инструменттæ æмæ гарзæгтæй пайда кæндзынæ деталь-
тæ бæрджытæ кæнынæн, лыг кæнынæн æмæ ныхасынæн?
Сараз пълан куысты алы этапæн дæр æмæ дæхæдæг скæн куыст.

Цы æвдыст ис дæ паннойыл? Цавæр гæххæтт дæ бахъæудзæнис?
Куыд æвзæрст сты хуызтæ дæ композицийы?
Цавæр мадзалæй æххæстгонд у дæ куыст? Цæмæй дæ зæрдæмæ 
фæцыдис аппликацийы ацы хуыз?
Алцыдæр дын аив, биноныг конд у? Дæ паннойыл æнцъылдтæ нæй?
Бæрцуатон аппликацитæ прессы бын хус кæнæн ис? Цæуылнæ?
Ахъуыды кæн, куыд ис панно къулыл æрцауындзæн? Цы хъæуы 
уый тыххæй бакæнын?
Куыд фæкастис дæ куыст иннæтæм? Ды семæ разы дæ?
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Делаем открытку в технике бумагокручения (квиллинга)

Тебе понадобятся: двусторонняя цветная бумага, картон, 
клей ПВА, ножницы, кисть для клея, стержень от шариковой 
ручки, клеёнка.

Каким способом сделаны эти открытки? С помощью каких приёмов 
изготовлены декоративные элементы открытки? Какие приёмы бу-
магокручения тебе уже знакомы? Какие новые формы деталей на 
этих открытках использованы? Что они тебе напоминают? Какие из 
них можно назвать «закрытыми» формами, а какие — «открытыми»?

Ознакомься ещё с несколькими элементами (формами) 
квиллинга.

Для изготовления детали в форме «стрелка», скрученную 
«шайбочку» (эта форма уже знакома тебе из 2 класса) надо не-
много распустить, сжать с одной стороны так, чтобы образо-
вался острый угол, и подклеить свободный конец полоски.
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Для получения детали в форме «звёздочка», полоску бума-
ги надо сложить гофрированием и подклеить её свободный 
конец.

Для изготовления деталей в форме «рожки», «завиток», «ве-
точка», полоски бумаги надо скрутить в разных направлени-
ях, как показано на образцах.

 
       Рожки           Завиток           Веточка
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Ты можешь попытаться придумать новые элементы, ис-
пользуя свою фантазию и основные приёмы работы с бумаж-
ной лентой: скручиваение, сжатие.

Выбери наиболее понравившуюся тебе открытку. Какие материалы 
необходимы для её изготовления? Из каких частей она состоит? Из 
каких форм состоят декоративные детали? Сколько форм в каждой 
детали? Как они называются? Сколько полосок бумаги тебе понадо-
бится для работы? Какого они цвета?
Используя приёмы скручивания «шайбочка», «завиток», «веточка», 
«рожки», «стрелка», «звёздочка» и другие, выполни декоративные 
элементы открытки и приклей их способом торцовки к основе от-
крытки.

Расскажи, какую открытку тебе удалось сделать. Кому ты её пода-
ришь? Почему?

Из изученных тобой форм скручивания бумаги в технике квиллинга 
придумай свою композицию открытки. Какие формы ты применишь? 
Используй правила цветосочетания при выборе цветового решения 
открытки.

Составь план работы и сделай открытку самостоятельно.

Расскажи, какая открытка тобой изготовлена. Оцени её качество. 
Кого ты поздравишь с помощью этой открытки? Почему?
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Хъазæнтæ Ног азмæ

Сæххæст кæн коллективон информацион проект «Ног азыл æм-
бæлыны традицитæ». Базон чингуытæй, журналтæй, Интернетæй 
Ног азыл æмбæлыны цавæр традицитæ ис дунейы алы адæмтæм: 
кæд æй бæрæг кæнынц; куыд саив кæнынц сæ хæдзæрттæ; цы 
фæкусынц бæрæгбоны рæстæг; цавæр лæвæрттæ фæкæнынц 
кæрæдзийæн; цавæр хæринæгтæ фæкæнынц. Сæмбырд кæн 
иллюстрацитæ æмæ бацæттæ кæн хъусынгæнинаг де 'мкъласонтæн. 
Ног аз бæрæг кæныны цавæр традициты тыххæй дын радзырдтой 
де 'мкъласонтæ?

Цы ис иумæйагæй ацы хъазæнтæм æмæ цæмæй хицæн кæнынц?

Ацы хъазæнтæн се ’ппæтæн дæр сæ сæйраг деталь у тæнæг 
хъæбæр гæххæттæй конд цилиндр. Уый аивгонд у хуызджын 
гæххæттæй конд уæлæмхасæн æвæргæ детальтæй.
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            Бындуртæ

       Фарсы уæлцъар

            Цилиндртæ

Сбæрæг кæн, цилиндр цавæр элементтæй конд у, уый.

Цилиндыры бындурыл арæзт хъазæнтæ

Цилиндры уæлцъары райхæлд (развёрткæ) у тъæпæн 
фигурæ. Уый арæзт у кæрæдзийыл ныхæст расткъуымæг 
æмæ дыууæ зиллаккæй. Расткъуымæджы фарс h – цилиндры 
бæрзæнд, фарс с – та цилиндры бындуры зиллакхаххы дæргъ. 
Фарс с-йы дæргъ хъуамæ уа æртæ хаттæй гыццыл фылдæр 
бындурты (d-йы) диаметрæй.

Цилиндры райхæлды хаххыгыл расткъуымæгыл æрбавæ-
рынц дыууæ зиллаччы-бындуры, иу сæмæныл сæ æвæргæйæ.

 

      с

           d

h
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Цавæр инструменттæ хъæуы райхæлды хаххыг саразынæн? Куыд 
кусгæ у семæ?

Базонгæ у, цилиндры бындурыл арæзт хъазæн куыд кæнгæ 
у, уыимæ (архæйдтыты фæдфæдад).

Бахъæудзæнис дæ: хуызджын гæххæтт, хъæбæр гæххæтт, 
чырынтæ гæххæтты сыф, сасм ПВА, кърандас, растхахгæнæн, 
циркуль, хæсгард, цъылынæг сасмæй сæрдынæн, бынæвæргæ 
гæххæтт, хæцъил, клионкæ.

Куысты цыд

            с

        d1     d2

1. Чырынтæ гæххæттыл сараз расткъуымæг ахæм фæрстимæ: 
h = 6 см, с = 16 см.

2. Ауадз расткъуымæгыл вертикалон сæмæнон хахх æмæ йыл 
сараз дыууæ зиллакхаххы (диаметр d1 = 5 см).

3. Из центров этих окружностей построй окружности диаме-
тром d2 = 6 см. Разметь припуски для склеивания частей раз-
вёртки. Вырежи развёртку и склей её.

4. Сбæрджытæ кæн æмæ слыг кæн хуызджын гæххæттæй де-
коративон детальтæ.

5. Баныхас сæ цилиндрыл.

h
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Игрушка «Коробочка» (туесок) украшена орнаментом из 
цветной бумаги. Чтобы сделать такой орнамент, цветную бу-
магу надо сложить несколько раз пополам, пока не получит-
ся заготовка нужного размера. Затем нанести на заготовку 
половинное изображение элемента орнамента и вырезать по 
контурным линиям.

Изображение можно нанести как на одну сторону сгиба, 
так и на обе.

Детали игрушки «Страус» (хохолок, крылышки, хвостик) 
можно завить с помощью ручки (фальцовка).

Цавæр цилиндры бындурыл арæзт хъазæн дæ фæнды скæнын Ног 
азмæ? Цавæр у йæ конструкци? Сныв кæн хъазæны эскиз. Бацæттæ 
кæн куыстæн хъæугæ æрмæджытæ. Скæн дæ куыстæн пълан æмæ 
сараз хъазæн дæхæдæг, æнæ искæй æххуысæй.

Ахъуыды кæн, цы бакæнын хъæуы, цæмæй хъазæн заз бæласыл 
æрцауындзæн уа, уый тыххæй. Цавæр элементтæй арæзт у цилиндр? 
Цавæр геометрион буæртты бындурыл арæзт сты дæ хъазæнтæ?

Цавæр дзаума ма ис скæнæн цилиндры райхæлды бынду-
рыл?



57

Идейæтæ сфæлдыстадон проектæн

 

Дæхæдæг æрхъуыды кæн, йæ бындуры цилиндры райхæлд кæмæн 
ис, ахæм дзаума. Цæмæн хъæугæ (нысангонд) у? Цавæр конструк-
тивон хицæндзинæдтæ йын æвдисынц йæ нысаниуæг? Сныв кæн 
дзаумайы эскиз. Æрцæттæ кæн дæ куыстæн хъæугæ æрмæджытæ. 
Сбæрæг кæн архæйдтыты фæдфæдад æмæ сараз дзаума æнæ 
искæй æххуысæй, дæхæдæг.

Радзур, цы дзаума сарæзтай, уый тыххæй. Куыд ыл куыстай? 
Куыд дæ фæндыд, афтæ дын рауади? Дæ куыстмæ исты аиппытæ 
æрхæссæн ис? Куыд срастгæнгæ сты, уый зоныс? Куыд фæкастис 
де сконд дзаума иннæтæм?
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Творим чудеса из ниток и ткани

Нравится ли тебе вышивать? Почему изделия с вышивкой 
выглядят красиво? Научись вышивать миниатюры на ткани 
новыми видами вышивки.

 

 

 

 

Цавæр æрмæджытæ, инструменттæ æмæ гарзæгтæй пайда кæнынц 
нывхуыд кæнынæн? Цавæр хъуымæцтимæ базонгæ стæм 2 къла-
сы? Цавæр æууæлтæ ис уыцы хъуымæцтæм? Цæмæй конд сты?

Зонгæ кæнæм къуымбилæй уæфт хъуымæцтимæ

Къуымбил таг (фæскъау) исынц фосы – фысты, теуаты, 
сæгъты, кроликты æмæ æндæрты къуымбилæй.
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Фысты æлвынынц машинкæйæ кæнæ сæрмагонд хæс-
гардæй æмæ райсынц къуымбил (руно).

Иннæ цæрæгойты къуымбилæй рафасынц тинтычъи 
лыстæгдæр æмæ фæлмæндæр таг.

Цы таг райсынц, уый ныссыгъдæг кæнынц æмæ йæ 
бапирынц. Уыйфæстæ йæ балвисынц, æлвыстæй та уафынц 
хъуымац, тæбын (шерстяная) хъуымац сгаргæйæ у фæлмæн, 
фæлæ фидар у. Хуыйынц дзы уæлæдарæс: хæлæфтæ, пиджак-
тæ, къабатæ, палтотæ. Къуымбил уæлæдарæс у хъарм, буарæн 
фæлмæн.

Цыллæ æндах у тынг лыстæг æмæ фидар. Уый исынц 
цыллæйы кæлмытæй (тутовый шелкопряд).
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Цыллæ æндæхтæй аразынц тæнæг хъуымац – натуралон 
зæлдаг. Ацы хъуымац у тынг рæсугъд, фæлмæн, лæгъз, фи-
дар. Зæлдаг хъуымацæй хуыд дзаумæтты сæрдыгон æнтæф 
нæ вæййы, уыдон хорз уадзынц уæлдæф.

Цавæр дзаумæттæ кæнынц къуымбил æлвыстæй? Цавæр 
дзаумæттæ хуыйынц тæбын хъуымацæй? Зæлдагæй та?
Куыд æнкъары адæймаг йæхи уазал рæстæг, къуымбил дарæс ыл 
куы вæййы, уæд? Сæрдыгон тæвды уыцы дзаумæттæ дарæн ис?

Иртасæм хъуымæцты æууæлтæ

Куыд ис хъуымæцты хæрхæй равзарæн хуыйынæн æмæ 
нывхуыдæн хъæугæ хъуымац?

Цæмæн хъæуы хъуымæцты æууæлтæ зонын?

Зайæгойтæй исгæ тæгтæй арæзт хъуымæцтæ
  

     Бæмбæг хъуымац     Гæн
(Джиппæйфыст хъуымац)         (Кæттаг)

Цæрæгойтæй исгæ тæгтæй арæзт хъуымæцтæ
 

         Тæбын (шерсть)           Зæлдаг (шëлк)
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Асгар хъуымæцты хуызтæ (джиппæйфыст, кæттаг, къуым-
бил, зæлдаг).

Бавнæлдæй раиртас хъуымацы алы хуызæджы фæл-
мæндзинад дæр. Кæцы хъуымац у тæккæ фæлмæндæр, кæцы 
та тæккæ дæрзæгдæр?

Сæлхъив дæ къухы хъуымацы алы хуызæг дæр, стæй йæ 
æрлæгъз кæн æмæ йын æркæс йе 'нцъылдтæм. Хъуымæцтæй 
кæцы тынгдæр æнцъылд кæны, кæцы та – къаддæр.

Алы хуызæгæй дæр судзины æххуысæй слас фæйнæ 
иу халы. Кæцы хал у тæккæ фидардæр, кæцы та – тæккæ 
лæмæгъдæр?

Сбæрæг кæн хъуымæцты æууæлтæ (тæккæ бæрзонддæр 
бæрæггæнæн – 5).

Дæ бæрæггæнæнтæ таблицæйы бæрæггæнæнтимæ æм-
хуызон сты?

Свойство

Ткани 
растительного 

происхождения

Ткани
животного 

происхождения

Хлопок Лён Шерсть Шёлк

Мягкость 3 2 4 5

Сминаемость 4 5 2 3

Прочность 
нити 4 5 2 5

Куыд дæм кæсы, цæимæ баст у хъуымацы æддаг бакаст, йæ фи-
дардзинад?

Куыд хуыйны хъуымац аразыны процесс? Цавæр дæсныйадмæ ха-
уынц, хъуымац чи аразы, уыцы адæм? 
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Нывхуыд кæнæм миниатюрæтæ

Учимся выполнять стебельчатый шов

Стебельчатый шов по виду напоминает скрученную ве-
рёвочку. Таким швом вышивают стебельки цветов, контуры 
рисунков. Если строчки стебельчатого шва вышивать очень 
близко друг к другу, получится атласная гладь.

Проверь, есть ли на твоём столе необходимые материалы и инстру-
менты.

Куысты цыд

Нывхуыд кæнæм галиуæрдыгæй рахизæрдæм.

1. Акæн хъуымацыл раст кæнæ уылæнтæ хахх.
2. Судзины акæн дыдагъ кæнæ æртыдагъ æндах, алхынцъ 
кæн æндах.
3. Слас æндах хуызæрдæм (стъæлф 1).
4. Атъысс судзин хъуымацы (стъæлф 2) сынчы æмдæргъ. 
Атъысс судзин зыгъуымæрдыгæй æмæ йæ слас хуызæрдæм 
(стъæлф 3 – раззаг сынчы астæумæ). Уыимæ æндах сараз 
уæлæрдæм æмæ йæ балхъив хъуымацмæ галиу къухы хистæр 
æнгуылдзæй.
5. Рафæлхат кæн 4 пункты архæйдтытæ. Сынчытæ хъуамæ 
уой æмдæргъ, кусгæ æндах (рабочая нитка) та хъуамæ уа 
хуыдæн йæ иуæрдыгæй – хуыздæр у, уæлæрдыгæй куы уа, 
уæд. Кусгæ-кусын æндахы бынат (уавæр) ивæн нæй.

     
1   2

        
3
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Выполни строчку стебельчатого шва на образце.

Цавæр аиппытæ ис дæ куысты? Куыд срастгæнгæ сты, уый зоныс?

Учимся выполнять петельный шов

Петельным швом вышивают между двумя линиями, ко-
торые не всегда бывают прямыми и ровными. Этот шов при-
меняют при выполнении известной вышивки «ришелье». Пе-
тельным швом пришивают аппликацию из ткани, потому что 
он позволяет скрыть срез с осыпающимися нитками.

Сбæлвырд кæн, дæ кусæн стъолыл æппæт хъæугæ æрмæджытæ 
æмæ инструменттæ дæр сты?

Куысты цыд

Нывхуыды арæзт – галиуæрдыгæй рахизæрдæм.

1. Хъуымацыл ауадз дыууæ горизонталон хаххы. Хæххыты 
æхсæн дæрддзæг – 5 мм.
2. Судзины алас дыууæ-æртæ дагъæй æндах æмæ йæ алхынцъ 
кæн.
3. Судзин стъысс хуызæрдæм (стъæлф 1) бинаг хаххыл.
4. Æндах æрæвæр галиуæрдыгæй æмæ йæ æрæлхъив галиу 
къухы хистæр æнгуылдлзæй. Атъысс судзин уæллаг хаххы 
(стъæлф 2) æмæ слас бинаг хаххыл хуызæрдыгæй (стъæлф 
3), нывы куыд æвдыст у, афтæ. Слас судзин æд æндах. Кусæг 
æндах хъуамæ уа судзины бын (дæле).
5. Сфæлхат кæн 4 пункты архæйдтытæ. Сынчыты æхсæн 
дæрддзæг хъуамæ уа æмхуызон.
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                2

         1    3

 

Выполни строчку петельного шва на образце.

Дæ нывхуыды рæнхъ рæсугъд рауадис? Кæд нæ, уæд цы бакæнын 
хъæуы, цæмæй йæ сраст кæнай, уый тыххæй?

Учимся выполнять тамбурный шов

Второе название тамбурного шва — «цепочка», потому что 
этот шов похож на сцепленные друг с другом звенья цепоч-
ки. Стежки шва могут быть мелкими и крупными. Тамбурным 
швом вышивают по прямым и кривым линиям. Строчки шва, 
уложенные плотно друг к другу, позволяют полностью закры-
вать вышивкой отдельные элементы.

Сбæрæг кæн, дæ кусæн стъолыл æппæт хъæугæ æрмæджытæ 
æмæ инструменттæ сты?

Куысты цыд

Нывхуыды арæзт — уæле бынмæ (дæлæмæ).

1. Ауадз хъуымацыл вертикалон хахх.
2. Алас судзины дыууæ-æртæ дагъы æндах æмæ йæ алхынцъ 
кæн.
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3. Выведи нитку на лицевую сторону в точке 1.

           1   2
          3

4. Уложи её слева от линии и прижми большим пальцем левой 
руки. Введи иглу в точку 2 рядом с точкой 1. С изнаночной 
стороны сделай стежок вниз и выведи иглу на лицевую сторо-
ну в точке 3. Вытяни нитку, не затягивая её туго, — получится 
петелька. Рабочая нитка должна быть под иглой.
5. Повтори действия пункта 4. Расстояние между стежками 
старайся делать одинаковым. 

Выполни строчку тамбурного шва на образце.

Цы дын нæ рауадис? Аиппытæ куыд срастгæнгæ сты, уый зоныс?

Ахуыр кæнæм хицæн сæхтæджытæ кæнын

Располагая отдельные петельки тамбурного шва свободно 
по рисунку, можно вышить мелкие лепестки и листики цве-
тов.
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            5
          

1   2

             3
                                                      3    

4

Сбæрæг кæн, дæ кусæн стъолыл дæ цы æрмæджытæ æмæ 
инструменттæ хъæуы, уыдон.

Куысты цыд

Нывхуыды арæзт — уæле бынмæ (дæлæмæ).

1. Выведи нитку на лицевую сторону в точке 1.
2. Уложи её слева от линии и прижми большим пальцем левой 
руки. Введи иглу в точке 2 рядом с точкой 1. Проведи по из-
наночной стороне вниз и выведи на лицевую сторону в точке 
3. Вытяни нитку, не затягивая её туго, — получится петелька. 
Рабочая нитка должна быть под иглой.
3. Вколи иглу с наружной стороны петельки в точку 4, при-
крепляя её, чтобы не разворачивалась. Выведи иглу в новом 
месте — точке 5.
4. Повтори действия пунктов 2 и 3.

Выполни несколько отдельных петелек тамбурного шва на 
образце.

Цы дын нæ рауадис? Аиппытæ куыд срастгæнгæ сты, уый зоныс?
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Нывхуыд кæнæм миниатюрæ нæхæдæг.

Сбæрæг кæн, дæ кусæн стъолыл хъæугæ æрмæджытæ æмæ 
инструменттæ.

Æрхъуыды кæн нывхуыд миниатюрæйæн ныв кæнæ йæ сис (рав-
зар) кусæн тетрадæй.

Выполни вышивку стебельчатым, петельным или тамбурным швом. 
Можно сочетать эти швы в одной вышивке, а также использовать 
швы, изученные в 1 и 2 классах.

Оформи миниатюру в виде открытки, в рамку или сшей подушечку.

Радзур, дæ нывхуыд куыд рауадис, уый тыххæй.

Цавæр хуыдтытæй конд у? Цавæр хуызты гаммæйы?

Нывхуыд кæнгæйæ тындзæнгарзæй (пяльцы) пайда кодтай?

Цавæр миниатюрæ скæнын дын бантыстис ацы нывхуыдæй?

Придумай свой рисунок для вышивки миниатюры. Для чего или для 
кого ты её будешь делать? Вышей работу. Оформи готовое изделие.

Радзур, дæ миниатюрæ куыд рауадис, уый тыххæй. Аргъ скæн дæ 
куыстæн.
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Нæхæдæг кæнæм кукла

Цавæр æрмæджытæй кодтам мах хъазæнтæ технологийы урок-
ты? Цæмæй ма ис хъазæн скæнæн? Цы зоныс хъазæнты историйы 
тыххæй?

Рагзаманты хуымæтæг зæхкусæг адæмы сывæллæттæ 
хъазыдысты хиконд куклатæй. Æмæ сæ цæмæй нæ кодтой: 
дидинджытæй, пысырайы хъæдтæй, мæнтæджы сыфтæй. 
Раст ма-иу суджы лыггаг дæр куклайы арæзт скодтой!

Диссаджы куклатæ-иу рауадис хъæмпæй: сыздыхтой-иу 
гуцъула сыгъзæринхуыз хъæмпæй, дзыккутау ын-иу сбыд-
той къухтæ. Срæсугъд-иу æй кодтой: бабастой-иу ыл хъулон 
раздарæн, йæ сæрыл ын-иу æркодтой рæсугъд джиппæйфыст 
кæлмæрзæн. (кæс 30 ф.)

В каждой крестьянской избе были тряпичные куклы. Ку-
сок ткани свёртывали в «скалку», белой тряпицей обтягивали 
лицо, перевязывали льняной ниткой. Обязательно пришивали 
кукле косу, сплетённую из ниток.

Наряжали куклу с большим старанием, но кукле не делали 
лицо. По народным поверьям, кукла с лицом обретала душу и 
становилась опасной для ребёнка. Безликая же кукла счита-
лась предметом неодушевлённым и не могла ему навредить.
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Куыдфæстæмæ хъазæнтæн символикон нысаниуæг нал 
уыд, куклатæн нывхуыд кæнын райдыдтой цæсгæмттæ, кæнæ 
сын кодтой цæсгæмттæ милайæ, æвзалыйæ, милæй (чернила).

Городским детям дарили кукол с фарфоровыми головками 
и ручками. Лица таких кукол всегда расписывали, их одевали 
в пышные платья, украшенные лентами, кружевами.

 

 

Ахуыр кæнæм хæцъилын кукла кæнын
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Бахъæудзæнис дæ: æртæ хъуымацы гæбазы 20 × 20 см 
(гуырæн – цыфæнды хуызæн хъуымац дæр, сæрæн – урс, 
сарафанæн – иухуызон, фæлæ ирд кæнæ джиппæйфыст хъу-
лон хъуымац), ставд бур æндæхтæ (дзыккутæн) бæмбæджы 
бындзыг (комочек), быд (тесьма), хæсгард, судзин.

Куысты цыд

Гуыр аразын (изготовление туловища)

1. Подогни на 2 см нижний и два боковых среза лоскута ткани 
для туловища на изнаночную сторону. Скрути лоскут не очень 
туго, начиная с левого среза.

2. Перевяжи закрутку нитками в двух местах, чтобы получи-
лись шея и талия куклы.
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Сæр аразын

1. Положи в центр светлого лоскута ткани комочек ваты. По-
лучилась заготовка для головы.

2. Вложи туловище в заготовку для головы. Перевяжи голову 
нитками.

 

 

Изготовление блузы

1. Чтобы получились руки, подогни образовавшиеся углы и 
края внутрь, сложи пополам и перевяжи ниткой.
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2. Перевяжи нитками блузу 
на линии талии куклы.

Дзыкку аразын.

1. Æрцæттæ кæн, цас æмбæлы, уый дæргъæн æндæхтæ. 
Æрæвæр сæ куклайы сæрыл.

2. Бахуый дзыккутæ сæры астæуы хаххыл, дих (пробор) дæм 
куыд рауайа, афтæ.

3. Уложи волосы вокруг головы и заплети косу. Перевяжи го-
лову тесьмой и сшей сзади концы тесьмы.
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Изготовление сарафана и украшений

1. Подогни дважды на изнаночную сторону сначала боковые 
срезы, а затем нижний срез лоскута ткани для сарафана. За-
крепи подгиб строчкой мелких прямых стежков ниткой в одно 
сложение.

2. Подогни также на изнаночную сторону верхний срез ло-
скута ткани для сарафана. Подшей подгиб мелкими прямыми 
стежками ниткой в два сложения, оставив в начале и в конце 
работы концы ниток для завязок.

3. Стяни за нитки верхний край лоскута, надень сарафан на 
куклу и завяжи нитки сзади на талии. Оберни талию тесьмой 
и сшей её концы сзади. Тесьмой можно обшить и низ сара-
фана. Сделай бусы из бисера, стекляруса или семян и наряди 
куклу.

Какие изменения ты можешь внести в декоративное оформление 
куклы? Что тебе для этого потребуется?
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Кæнæм кукла нæхæдæг

Дæ зæрдыл бадар дзырдбаст «хиконд хæцъилын кукла» («тряпич-
ная кукла своими руками»). Бафæлвар Интернеты, хъуымацæй 
куклатæ аразын куыд хъæуы, уый тыххæй информаци ссарын.
 

Сбæрæг кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ æмæ инструменттæ 
ис?

Равзар хъæугæ æрмæджытæ.
Сараз кукла. Скæн ыл дарæс. Сфæлынд æй. Ис æрхъуыды кæнæн 
композици æмæ æмкъласонтимæ иумæ саразæн асæй æмæ 
фæлыстæй алыхуызон цалдæр куклайы.
Сныв кæнут эскиз. Равзарут хуызты гаммæ. Чи цы куыст кæндзæн, 
уый сбæрæг кæнут.

Расскажи о вашей совместной работе.
Удалось ли вам осуществить замысел в материале?
Какие материалы вы применили для украшения кукол?
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Æрхъуыды кæн, дæхи къухтæй дæ цавæр кукла бафæндид сара-
зын, ахæм. Цæмæн æмæ йæ кæмæн кæндзынæ? Цæимæ баст у 
куклайы ас? Сараз дæхæдæг кукла.

Аргъ скæн дæ куыстæн. Куыд фæкаст дæ куыст иннæтæм?
Ды семæ разы дæ?

Делаем аппликации из цепочек воздушных петель

Какие поделки из ниток мы научились делать на уроках технологии?
Что такое вязание? Умеешь ли ты вязать крючком?
Какой материал нужен для вязания?

 

 

Учимся вязать крючком

Вязание крючком — древний вид рукоделия. Крючком мож-
но связать самые разные изделия: из толстых ниток (пряжи) 
— варежки, шапки, свитера. Из тонких — изящные кружева, 
салфетки и воротнички.



76

Тебе понадобятся: клубки цветных ниток для вязания (пря-
жа), крючки, ножницы.

Крючок можно держать в руке по-разному. Попробуй дер-
жать крючок, как карандаш или как нож.

 

Виды петель

Начальная петля

На расстоянии 15 см от конца нитки сделай петлю (1). 
Введи в неё крючок (2).

              1             2
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Захвати рабочую нитку и протяни её через петлю. Потяни 
за оба конца нитки, чтобы затянуть петлю (3, 4).

      3              4

Воздушная петля

Возьми крючок в правую руку, начальную петлю придер-
жи большим и средним пальцами левой руки. Захвати крюч-
ком нитку с указательного пальца левой руки. После этого про-
тяни нитку через петлю на крючке.

Цепочка воздушных петель

Вслед за начальной петлёй вывяжи цепочку воздушных 
петель нужной длины, захватывая крючком нитку с пальца 
левой руки. Все петли надо вязать одинаковыми по размеру и 
не очень плотными.
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Учимся выполнять аппликацию из цепочек воздушных петель

 

Тебе понадобятся: бумага для фона, бумага для аппликации, 
вязальные нитки нескольких цветов, клей ПВА, кисть для клея, 
крючок, ножницы.

Ход работы

1. Изготовь или переведи через кальку из рабочей тетради де-
тали аппликации.

2. Свяжи цепочки воздушных петель нужной длины из ниток 
различных цветов.
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3. Смазывай клеем ПВА поочерёдно каждую деталь апплика-
ции. Укладывай на неё цепочки воздушных петель в соответ-
ствии с замыслом.

4. Приклей к бумаге (фону) все детали аппликации, смазав 
клеем их обратную сторону. Просуши работу под прессом.

Почему надо смазывать клеем бумажную деталь, а не цепочку из 
пряжи? Почему готовую работу нужно просушить под прессом?

Какие правила безопасного труда необходимо соблюдать при рабо-
те крючком и ножницами?

Делаем аппликацию сами

Проверь, есть ли на твоём столе необходимые материалы и инстру-
менты.

Придумай рисунок для аппликации или выбери его в рабочей тетра-
ди.
Изготовь необходимое количество цепочек. Выполни аппликацию.

Расскажи о том, какой получилась твоя работа.
Какого цвета нитки были использованы? Не видно ли следов клея?
Можно ли сделать коллективную работу? Что для этого нужно?
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Придумай ещё рисунок для аппликации из цепочек воздушных пе-
тель. Для чего или для кого ты будешь её делать? Выполни работу. 
Оформи готовое изделие.

Расскажи, какой получилась твоя аппликация. Оцени качество сво-
ей работы. Как её оценили другие?

Цалцæг кæнæм нæ уæлæдарæс

Дæ уæлæдарæс куы аскъуына, уæд ыл ис æмпъузæн (заплата) 
сæвæрæн.

 

Ахъуыды кæн, æмæ ма дын исты æнахуыр æмпъузæн дæ 
дзаума уæлдай фидауцджындæр фæкæндзæн.

 

Ахуыр кæнæм æмпъузæн æвæрын

Бахъæудзæнис дæ: хъуымацы гæппæл, йæ астæу хуынкъ 
кæмæн ис, ахæм. Хъулон хъуымацы гæппæл æмпъузæнæн, 
хъуымацы хуызæн æндæхтæ, флизелин, судзин, хæсгард, иту, 
итувæрæн фæйнæг, итувæрæн хæцъил.
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Куысты цыд

1. Итувæрæн фæйнæгыл æрæвæр æмпъузынæн хъуымац, йæ 
зыгъуым уæлæрдæм, афтæмæй. Уæле йыл æрæвæр флизелины 
гæппæл, æмпъузæн – гæппæлæй гыццыл къаддæр. Уый уæле 
– итувæрæн хæцъил. Æрæлхъив æй итуйæ, флизелин хъуыма-
цыл куыд баныхæса, афтæ (ацы куыстмæ дæм фæкæсдзæн 
хистæртæй исчи).

2. Рахæсс флизелинæй фидаргонд хъуымацмæ кусæн тетрадæй 
ист ныв (кæнæ дæхæдæг æрхъуыды кæн ныв) æмæ слыг кæн 
æмпъузæн.

3. Æрæвæр æмпъузæн скъуыд хъуымацы гæппæлыл афтæ, 
хуынкъ æхгæд куыд æрцæуа; барæхс æмпъузæн. Бахуый ап-
пликацийы кæрæттæ сæхтæггонд (петельными) сынчытæй.

             1      2               3

Цавæр аппликацитæ кодтат хъуымацæй 1-аг æмæ 2-аг кълæсты?
Аппликаци кæнгæйæ детальтæ бындурыл куыд бафидар кæнынц?

Хъуыды кæнæм рæсугъд æмпъузæн

Аппликацийæн уæвæн ис цалдæр деталæй. Цавæр фæт-
кыл æвæрын хъæуы нывы æвдыст аппликациты детальтæ 
хъуымацыл?
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Сбæрæг кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ æмæ инструменттæ 
ис æви нæ.

Æркæс дæ уæлæдарæсмæ. Цалцæггæнинаг у? Бахъар (пред-
ложи) де 'ххуыс дæ бинонтæн. Æрхъуыды кæн дæхæдæг ныв 
аппликацийæн кæнæ спайда кæн кусæн тетрадæй ист нывæй. Скæн 
пълан дæ куыстæн. Сцалцæг кæн уæлæдарæс.

Расскажи, аккуратной ли получилась заплата-аппликация? Сколько 
деталей в твоей аппликации? Кому тобой была оказана помощь в 
ремонте одежды? Как оценили твою работу другие? Обнаружились 
ли в ней недостатки? Можно ли их исправить?

Хочешь ли ты пофантазировать? Придумай ещё рисунок для аппли-
кации. Составь план работы и выполни её самостоятельно.

Радзур, дæ аппликаци дзаума аив кæны? Цавæр фæткыл æххæст-
гонд у аппликаци? Аргъ скæн дæ куыстæн. Дæ куыст иннæты 
зæрдæмæ фæцыдис?
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Кусæм хъæдæрмæг

Сæххæст кæн информацион проект «Цы аразынц хъæдæрмæгæй». 
Базон чингуытæй, журналтæй, Интернетæй, цы у хъæдæрмæг 
(древесина).Цавæр бæласы мыггæгтæ ис? Куыд пайда кæнынц 
хъæдæрмæгæй ныры рæстæг? Цавæр пайдайаг æмæ рæсугъд 
дзаумæттæ скæнын бауыдзæн дæ бон дæхи къухæй? Базонгæ кæн 
де 'мкъласонты, цы информаци райстай, уыимæ.

 

Хъæдæрмæгимæ архайын зоныс?
Ацы æрмæгæн йæ æууæлтæ зоныс?

Древесина — материал, получаемый из срубленного и 
очищенного от ветвей и коры ствола дерева.

Древесина — лёгкий, прочный материал, хорошо обраба-
тывается режущими инструментами, поэтому её используют 
для изготовления различных изделий.

Цы аразынц 
хъæдæрмæгæй



84

Хъуыдыйаг! Хъæдæрмæг цы инструменттæй кусынц, уыдон 
иууылдæр сты цыргъæгтæ, уымæ гæсгæ семæ архайын хъæуы 
тынг арæхстгай.

Аразæм пæлæзджын бæлæгъы модель

 

Пæлæзджын бæлæгъы модель арæзт цæуы корпус, наухъæд 
æмæ пæлæзæй. Бæлæгъы корпус аразынц хъæдæрмæгæй. 
Наухъæд саразæн ис хъæдын æрæфæй (рейкæйæ), пласт-
масс хæтæлæй кæнæ телæй, наупæлæз та – гæххæттæй, 
тæнæгцъарæй (плёнка) кæнæ хъуымацæй.

Мачтæ
(наухъæд)

Пæлæз

Корпус

Фæрсæрдыгæй 
бакаст

Разæрдыгæй 
бакаст
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Ход работы

1. Получи у учителя деревянную заготовку овальной формы. 
Её выстрогали ножом старшеклассники из заготовки мягкой 
породы древесины размером 20 × 5 × 2 см. Это корпус лодки.

2. Зачисти корпус лодки наждачной бумагой (шкуркой).

3. Разметь место расположения мачты и просверли ручной 
дрелью отверстие диаметром 0,5 см на глубину 1 см.

4. Возьми пластмассовую трубочку длиной 19 см. Заостри но-
жом нижний конец мачты, смажь его клеем и вставь в отвер-
стие корпуса.

5. Вырежи квадратный парус со стороной 16 см. Сделай в нём 
два отверстия диаметром 1 см и надень его на мачту.

6. Изогни парус и привяжи его нитками к мачте через отвер-
стия так, чтобы он был выпуклым. Склей нитки клеем ПВА.

Сделай модель лодки самостоятельно. Оформи её в соответствии 
со своим эскизом, используя технику аппликации. Испытай модель.

Цавæр аиппытæ рабæрæг сты модель фæлварыны рæстæг?
Куыд цæудзæн бæлæгъ, пæлæз рахизæрдæм кæнæ галиуæрдæм 
азилгæйæ?
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Нæхи къухæй аив кæнæм нæ хæдзар

Аив кæнæм интерьер хус дидинджытæй арæзт 
композицитæй

Фæнды дæу дæр, чи никуы баруайдзæн, ахæм дидинджы-
тæй саив кæнын дæ хæдзар?

 

Ацы композицитæ арæзт сты æрдзон хусгонд сыфтæртæй, 
дидинджытæй æмæ æфсиртæй, стæй мыггæгтæй, æппытæй, 
къуызыртæй, зырзыраг æмæ уагъылыйы дыргътæй.

Букет кæнынæн хуыздæр сты даргъхъæдджын кæрдæ-
джытæ æмæ дидинджытæ. Æмбырд кæнын сæ хъæуы сæрды 
кæнæ рагвæззæг.

Хорошо смотрятся в букетах цветы сухоцветов, например, 
бессмертника. Срезают их, когда бутон распустится, но рас-
кроется не до конца.

Травы, цветы и колосья связывают в пучки и вешают на 
просушку вниз головками в проветриваемом затенённом по-
мещении, чтобы они не выгорели, например, на балконе или в 
сарае. Для прочности каждый цветок протыкают проволокой 
и обвивают её вокруг стебля.
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Цавæр зайæгойтæй дæ фæнды букет саразын? Уыцы зайæгойты 
дидинджытæ, дыргътæ, сыфтæртæ æрæмбырд кæн æмæ сæ бафи-
дар кæн телæй. Букетæн бацæттæ кæн хус кæрдæджы бæстытæ.

Аразæм декоративон дидинджытæ æрдзон æрмæджытæй

Тебе понадобятся: пробка или крупная пуговица, картон, 
репсовая (гофрированная) бумага; семена растений (гороши-
на, кофейные зёрна, семечки подсолнечника, тыквы, арбуза, 
дыни, семена клёна); сухоцветы, колоски; клей ПВА, кисть для 
клея, ножницы, пластилин, палочка или проволока, прочная 
нить, шило, перочинный нож.
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Куысты цыд

1. Бацæттæ кæн дидинæгæн бындур. Уый ис скæнæн 
къæрмæджы (пробкæйы) хайæ, кæнæ цæппузырæй, кæнæ 
хъæбæр гæххæтты гæппæлæй.

2. Арæхстгай ралыг кæн кардæй къæрмæгæй 5 мм стæвдæн 
зиллакк (кæнæ слыг кæн хъæбæр гæххæттæй).

3. Туасæй скæн хуынкъ зиллаччы астæу.

4. Репс гæхæттæй слыг кæн 25 мм фæтæнæн уадздзаг. 
Сбæрджытæ йыл кæн æртæкъуымæгтæ.

5. Слыг кæн æртæкъуымæгтæ.
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6. Положи горошину в центр треугольной детали и оберни её 
бумагой.

7. Острый уголок замотай ниткой и завяжи узелок.

8. Приложи обёрнутую горошину к концу палочки или прово-
локи и привяжи ниткой.

 

 

        6      7-8

9. Вставь заготовку в подготовленную основу-кружок.

10. Надень основу-кружок на стержень цветка и укрепи его 
снизу пластилином. Смажь кружок густым слоем клея ПВА 
или облепи пластилином.

11. Укрась цветок любыми семенами, начиная с середины. 
Дополни цветок семенами клёна.

 

 

     9-10       11
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Фантазируй — и у тебя в руках расцветут волшебные цветы. 
Возможно, они будут такими.

 

Цавæр формæйыл уæвæн ис хус дидинджытæй арæзт букетæн?

Хус дидинджытæй арæзт композицийæн ис мигæнæн (со-
суд) равзарæн – рæсугъд авг, керамикæ кæнæ авджын вазæ 
кæнæ чыргъæд.

 

Сбæрæг кæн, композици кæм æвæрд уыдзæн, уыцы ран. 
Уыимæ баст у композицийы формæ – уымæн ис иувæрсыг дæр 
æмæ дывæрсыг дæр уæвæн. Дывæрсыг композици рæсугъ-
дæй зындзæн алæрдыгæй дæр, иувæрсыг та – æрмæстдæр 
иуæрдыгæй.

Цавæр композици хуыздæр сфидаудзæн агъуысты астæу?
Дывæрсыг композици агъуысты къуымы сфидаудзæн?
Кæм хуыздæр æрæвæргæ у дæ букет?
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Закрепление сухого букета в сосуде

Закрепляют букеты на специальную наколку. Её можно 
сделать из проволоки и натянуть между прутьями корзины. 
Можно смотать проволоку в ком и поместить в сосуд или пла-
стилином прикрепить на дно сосуда мох. В любом случае стеб-
ли и пучки трав должны быть хорошо закреплены.

Высота композиции должна быть примерно в полтора раза 
больше сосуда.

Оформлять букет надо с середины, закрепив первым рас-
тение или цветок, определяющий высоту букета, а затем сгруп-
пировать все остальные, продвигаясь ряд за рядом к краю.

В конце работы нужно подрéзать ножницами лишние кон-
чики растений.

 

Из соломки, колосьев, цветов можно сделать «косу» и «сол-
нышко». Эти композиции лучше составлять вместе с другими 
ребятами и украсить ими класс.
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Цавæр композици дæ фæнды саразын хус дидинджытæй? Кæм 
æвæрд уыдзæнис?
Цавæр формæ йын равзардзынæ? Цæмæн?
Цавæр æрмæджытæ дæ бахъæудзæнис йæ саразынæн? Сныв кæн 
композицийы эскиз. Цавæр этаптæ уыдзæн дæ куысты? Сараз хус 
зайæгойтæй композици дæхæдæг.

Радзур дæ композицийы тыххæй. Куыд дæ фæндыд, афтæ дын ра-
уад? Куыд фæкаст дæ куыст иннæтæм? Ды семæ разы дæ?

Проводим влажную уборку помещения

Какой вид уборки ты уже умеешь делать?
Что ещё надо научиться делать, чтобы в помещении всегда было 
чисто и комфортно?

Влажную уборку выполняют с помощью воды, моющих 
средств и специальных приспособлений. Уборку необходимо 
выполнять регулярно: протирать полы и подоконники через 
день, мыть посуду — после каждого приёма пищи.

Что тебе понадобится для влажной уборки?
Как надо одеться для уборки?
Можно ли мыть полы в тряпичных тапочках или в туфлях на высо-
ком каблуке?

Перед уборкой длинные волосы убирают под кепку или 
косынку и надевают обувь на резиновой подошве.

Полы в комнате освобождают от ковра или паласа и лёг-
кой мебели. Стулья переносят в разные части комнаты, чтобы 
было удобнее мыть полы.
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Куысты цыд

1. Тасы ныккæн хъарм дон æмæ йæм бафтау æхсæн æрмæг.
2. Ныххуылыдз кæн пъолæхсæн хæцъил.
3. Ныллæмар хæцъил дыууæ къухæй æмæ йæ бафидар кæн 
швабрæйыл.

4. Æхс пъол къуымтæй æмæ къултæй агъуысты астæумæ. Ма 
дæ ферох уæд плинтустæ расæрфын.
5. Ахс чъизи хæцъил тасы, ногæй йæ ныллæмар æмæ йæ ба-
фидар кæн швабрæйыл.
6. Сыгъдæг хæцъилæй ногæй рахс, кæм цæхсадтай, уыцы 
рæттæ.
7. Ногæй анхъæвз хæцъил, ныллæмар æй æмæ ныссæрф æхсад 
рæттæ.
8. Иуварс айс рог хæдзары дзаума (мебель).
9. Дарддæр кæн дæ куыст, тасы дон ивгæйæ. Пъол куы бахус 
уа, уæд байтау гауыз (палас).

Баххуыс кæн хистæртæн агъуыст «хуылыдз» æфснайд кæнынмæ.
Кусгæйæ æххæст кæн æдасдзинады уагæвæрдтæ.
Куыд фæкастис дæ куыст дæ бинонтæм? Ды семæ разы дæ?
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Ахуыр кæнæм къустæ æхсын (Учимся мыть посуду)

Хæрды фæстæ фынг исынмæ феххуыс кæныс уæ хæдзары? Къустæ 
фехсыс? Алыхатт дæр дын уыцы куыст хорз уайы?
Цавæр гарзæгтæ æмæ æхсæн æрмæг дæ бахъæудзæн къустæ 
æхсынæн?

Куысты цыд

1. Æрæвæр размæхæссæныл (поднос) чъизи тæбæгътæ, цай-
цымæнтæ, уидгуытæ, вилкæтæ, кæрдтæ æмæ йæ ахæсс кусæн 
стъолмæ, æхсæнкъускмæ (раковина).

2. Фынг хъуымац стъолæмбæрзæнæй æмбæрзт куы уа, уæд 
къæбæртæ хъисæгæй (щётка) расæрф быронкалæнмæ.

Если стол застелен клеёнкой или влагостойкой скатертью, 
смахни крошки в совок влажной тканевой салфеткой или губ-
кой, затем тщательно прополощи её в чистой воде и вновь 
протри клеёнку.
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3. Хъисæгæй æрхаф хæринаджы уæлдæйттæ бырондон 
контейнермæ. Æхсын хъæуы сыгъдæггонд мигæнæнтæ. 
Къæрмæгæй (пробкæ) сæхгæн æхсæнкъуск æмæ дзы рауадз 
хъарм дон. Доныл иугыццыл бафтау æхсæн æрмæг.

 

 

4. Нывæр мигæнæн доны æмæ йæ ахс губкæ кæнæ хъисæгæй 
раздæр мидæгæрдыгæй, стæй та æддæрдыгæй.

5. Ауадз æхсæнкъускæй æхсæнтæ дон æмæ хорз цæхс 
мигæнæнтæ цæугæ донæй (проточная вода).

Тарелки поставь в сушилку для посуды; вилки, ложки и 
ножи положи в лоток или подставку для столовых приборов. 
Там вода стечёт, и посуда станет сухой.
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Æркæс нывмæ æмæ радзур, цавæр фæткыл æхсад цыды-
сты къустæ?

 

Тæбæгътæ æфснайынмæ æххуыс кæн æрмæст уæхимæ нæ, фæлæ 
скъолайы хæрæндоны дæр.

Æххæст кæн куысты æдасдзинады уагæвæрдтæ.

Куыд фæкастис дæ куыст иннæтæм? Ды семæ разы дæ?
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Æвæрæм фынг сихорхæрдмæ

Цы амоны фынгæвæрд?
Цæмæй райдайынц фынг æвæрын?
Цавæр стъолæмбæрзæн хъуамæ уа сихоры фынгыл?
Куыд бацæттæ кæнын хъæуы мигæнæнтæ фынгыл æвæрынмæ?

Фынг æвæрынц, сихоры хæрд цал адæймаджы кæндзысты, 
уымæ гæсгæ. Тæбæгътæ æвæрынц алы бандоны акомкоммæ 
дæр стъолы кæрæттæй 5 – 10 см дæрддзæфдæр.

Уæлæнгай хæрæн тæбæгътæ æрæмбæрзынц салфеткæйæ 
æмæ сыл æрæвæрынц къуырф хæрæн тæбæгътæ. Салфеткæтæ 
æвæрд цæуынц, цæмæй тæбæгътæ быргæ ма кæной, уый 
тыххæй.

Слева от столовых тарелок ставят пирожковые тарелки.
Количество столовых приборов зависит от меню обеда.

Тæбæгъы фарсмæ (рахизæрдыгæй) æвæрынц кард (йæ 
ком тæбæгъæрдæм арæзтæй) æмæ хъæрмхуыпцымæн уидыг. 
Вилкæтæ æвæрынц тæбæгъы галиуæрдыгæй (сæ дæндæгтæ 
уæлæмæ, афтæмæй). Нуазинæгтæн æрæвæрынц авджын 
кæнæ хрусталь мигæнæнтæ.
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Если в меню есть минеральная вода или лимонад, тогда за 
тарелкой ставят стакан. Квас или морс подают в кружках, по-
вёрнутых ручками вправо. Десертные приборы, расположен-
ные ручками вправо, берут правой рукой, ручками влево — 
левой рукой. Столовым ножом режут твёрдую пищу.

Исты хæринаг лыг кæнын куы фæхъæуы, уæд вилкæйыл 
хæцынц галиу къухæй, кардыл та – рахиз къухæй. Хæрды 
фæстæ кард æмæ вилкæ æрæвæрын хъæуы афтид тæбæгъы.

Цавæр æрмæджытæй кæнынц салфеткæтæ?
Кæд фæхъæуы гæххæттын салфеткæйæ пайда кæнын, кæд та – 
хъуымацын салфеткæтæй?
Куыд пайда кæнын хъæуы кæттаг салфеткæтæй? 
Цæмæн хъæуынц уыдон?

Салфеткæтæй пайда кæнынц, цæмæй уæлæдарæсыл 
хæринаг æмæ нозт ма æркæлой, уый тыххæй. Хæрды размæ 
кæттаг салфеткæ æрæвæрынц уæрджытыл дыдагъгондæй, 
дыдагъы хахх æргомæрдæм здæхтæй. Салфеткæйы дæллаг 
фарсæй ис къухтæ асæрфæн дæр, тынг чъизи куы нæ уой, 
уæд. Фæлæ къухтæ æмæ былтæ хуыздæр у гæххæттын 
салфеткæтæй сæрфын. Гæххæттын салфеткæтæ фынгыл 
æвæрынц бæрзонд вазæты кæнæ сæрмагонд æвæрæнты. 
Хæрды фæстæ кæттаг салфеткæ рæсугъд тыхтæй æрæвæрын 
хъæуы тæбæгъæн йæ рахизæрдыгæй. Спайдагонд гæххæттын 
салфеткæтæ æвæрынц тæбæгъы.
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Как можно сложить салфетку из ткани?

Превращаем салфетку в «лилию»

Ход работы

1. Сложи углы салфетки к центру.
2. Переверни салфетку и снова сложи углы к центру.
3. Уголки с нижней стороны выверни наружу так, чтобы «ли-
лия» выпрямилась.

       1          2              3

Фæкæс хистæртæм фынг æвæрынмæ.
Æххæст кæн куысты æдасдзинады уагæвæрдтæ.

Радзур, фынгæвæрд цавæр фæткыл цыдис, уый. Куыд фæкаст дæ 
арæхстдзинад иннæтæм?
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Цæттæ кæнæм тæвд цыминæгтæ

Цæттæ кæнæм цай æмæ какао

Цавæр цыминаг дын æрцæттæ кæны дæ мад, скъоламæ куы 
фæцæуыс, уæд? Куы фæрынчын вæййыс, уæд та?
Цай куыд скæнынц, стæй, кæм зайы, уый зоныс?

Цайгæрдæг зайы æрмæст хъарм бæстæты. 
Æппæты фыццаг æй æрзайын кодтой æмæ дзы пайда 

кæнын райдыдтой Китайы. Адæм бафиппайдтой, цайгæр-
дæджы сыфтæртæ æмæ лыстæг хъæдтыл фыцгæ дон куы 
ауадзай, уæд дзы кæй рауайы уæнгроггæнæг нуазинаг. 

Нежные листики и побеги чая собирают вручную. Затем 
их скручивают, сушат, сортируют и расфасовывают. Лишь 
после этого он попадает к нам на стол.

Умеешь ли ты заваривать чай?

Заваривать чай несложно, нужно только соблюдать неко-
торые правила. Сухой чай засыпают в заварочный чайник, 
заливают кипятком и накрывают крышкой. Чайник утепляют 
салфеткой, чтобы напиток получился крепче, а пар не выхо-
дил. Спустя пять минут напиток готов. Заварку наливают в 
чашку до половины и добавляют кипяток.
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Радзур, нывы цы предметтæ æвдыст ис, уыдоны тыххæй. Цы хуый-
нынц? Цавæр нысан сын ис?
Шоколады тæф цавæр тæвд цыминаг кæны æмæ дæтты хъару?

Кæддæр Цæгат Америкæйы цардысты индейæгты рагон 
знæмтæ. Уыдон æмбырд кодтой какао бæласы дыргътæ æмæ 
уыцы дыргъты мыггæгтæй кодтой морæхуыз мастгæнаг нуа-
зинаг – шоколад.

Фæстæдæр испайнæгтæ æрбаластой какао Европæмæ 
æмæ йыл байдыдтой сæкæр кæнын. Фæлæ нуазинаг уыдис 
тынг сойджын æмæ сæлæтгæнаг. Уæд европæйæгтæн сæ 
хъуыдыйы æрцыдис какаойы дыргъты уæлдай сой прессæй 
лæмарын. Рауадис сойист какао ссадæггондæй, ныр кæй 
кæнынц, ахæм. Какаойыл кæнынц фыцгæ æхсыр кæнæ дон 
(кæй зæрдæ куыд зæгъы, афтæ). Какаойæ кæнынц шоколад – 
тынг хæрзад æмæ хæрдæххуыс продукт.
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Подача горячих напитков к столу

Для подачи горячих напитков существуют специальные 
наборы посуды — сервизы.

Для чая — чайные, для кофе — кофейные, а для какао 
специальных сервизов нет. Какао пьют из чайных чашек.

 

 

В сервиз входят 6 или 12 чашек с блюдцами, столько же 
пирожковых тарелок. Кроме этого, в чайном сервизе есть за-
варочный чайник, сахарница, кувшинчик для молока (молоч-
ник); в кофейном — кофейник, сахарница, кувшинчик для 
сливок или молока.

В нашей стране сервизы изготовляют на Дулёвском, Дми-
тровском, Ленинградском и других фарфоровых заводах.

Устраивая чаепитие, помни о правилах сервировки стола.

Уæ хæдзары фæкæс бинонтæн цай кæнæ какао æрцæттæ кæ-
нынмæ.
Æххæст кæн куысты æдасдзинады уагæвæрдтæ.
Куыд рауадис, цы какао кæнæ цай æрцæттæ кодтай, уый? Куыд 
фæкастис иннæтæм дæ лæггад?
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Сфæлдыстадон проект «Уарзон кукла»

Проблемæйы равзæрст æмæ бындурæвæрд

Мæнæн ис кæстæр хо. 3 азы йеддæмæ йыл нæма цæуы. 
Æз æй тынг бирæ уарзын. Куклатæй хъазынæй фылдæр ницы 
уарзы. Мæн бафæндыд мæ хойæн ног хъазæн скæнын.

Какую же куклу мне смастерить? Учительница предложи-
ла мне ознакомиться с несколькими вариантами игрушек: и 
по изготовлению, и по конструкции.

Можно сделать игрушку из старой перчатки (вариант 1) 
или вырезать её целиком из моей старой юбки (вариант 2). По 
конструкции кукла может быть с неподвижными суставами, 
когда руки и ноги пришиты к туловищу (вариант 3), или с вра-
щающимися руками и ногами (вариант 4).

Æз равзæрстон 3-аг вариант. Уый у æнцонаразæн йæ 
конструкцимæ гæсгæ, ахæм куклаимæ уыдзæн æнцонарха-
йæн сывæллонæн. 

Куыд рабæрæг, афтæмæй, ахæм куклатæ Уæрæсейы хуы-
йынц тынг рагæй. Мах нæ къласимæ уыдыстæм «Адæмон 
сфæлдыстад»-ы равдысты, æмæ уым федтон бирæ алыхуызон 
куклатæ рæсугъд уырыссаг сарафанты, уырыссаг аивкæнæн 
сæрыдарæсы (кокошник). Æз æрлæууыдтæн мæ хойæн «уы-
рыссаг рæсугъд» балæвар кæныны хъуыдыйыл.

 

          Вариант 1                             Вариант 2
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          Вариант 3        Вариант 4

Идейæйы раиртæст æмæ райрæзт

Ныр хъуамæ ахъуыды кæнон: цæйас хъуамæ уа мæ кук-
ла, цавæр æрмæджытæй, цавæр хъуымац мæ бахъæудзæн 
йæ къабайæн, цавæр инструменттæй пайда кæндзынæн. 
Ноджы ма хъæуы мæ куыстæн пълан саразын, кукла аразы-
ныл архайды этаптыл ахъуыды кæнын, куысты æдасдзинады 
уагæвæрдтæ зæрдыл æрлæууын кæнын.

Мæнмæ афтæ кæсы æмæ кукла хъуамæ уа уыйас, 
сывæллонæн йемæ æнцон хъазæн куыд уа, йемæ йæ куыд 
рахæсс-бахæсс кæна тезгъо кæнынмæ, рæвдауæндонмæ. 
Хъуамæ бынтон стыр дæр ма уа, бынтон гыццыл дæр. 30 см 
кукла хорз уыдзæн мæ хойæн.

Мæн хъæуы хъуымац равзарын.

Тæбын æмæ дари (зæлдаг) тынг рæсугъд хъуымæцтæ сты, 
фæлæ зынархайæн сты: дари бырынцъаг у, тæбын та хаутæ 
кæны, кæттаг хъуымац хорз уаид, фæлæ мæ цы хуызæн хъуы-
мац хъæуы, ахæм зынтæй ссардзынæн.

Джиппæйфыст

Дари (шёлк)Тæбын Хъуымац

Гæн (кæттаг)
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Уымæ гæсгæ æз равзæрстон джиппæйфыст хъуымац. Мæ 
мадæй ракурдзынæн иугъуыз хъуымацы гæбæзтæ Куклайы 
гуыр хуыйынæн æмæ хъулон гæбæзтæ йæ дарæсæн.

Ноджы ма мæ бахъæудзæн къуымбил æндæхтæ, бæм-
бæг, фæрдгуытæ, хызгæндтæ (кружева) ирис æндæхтæ кæнæ 
бур къуымбил æндæхтæ дзыккутæн, хуызджын атлас лент, 
хæсгард, растхахгæнæн, кърандас, судзин, æнгуырстуан, 
гуаш ахорæнтæ, сасм ПВА.

Кукла аразыны технологи

Ахуыргæнæгимæ ауынаффæгæнгæйæ, æз сбæрæг кодтон 
куысты этаптæ.

1. Изготовление куклы

№ 
п/п Содержание работы Графическое изобра-

жение
Инструменты, при-

способления

1 Разметить на изнаночной 
стороне ткани прямоугольные 
детали для туловища, рук и 
ног

Линейка, 
карандаш

2 Вырезать детали Ножницы

3 Сложить детали пополам 
лицевыми сторонами внутрь. 
Сшить детали на расстоянии 
5 мм от срезов швом «назад 
иголку» (строчка) по двум сто-
ронам (короткой и длинной)

Игла, напёрсток, 
ножницы
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4 Вывернуть детали на лицевую 
сторону, набить их ватой (не 
очень туго)

5 На расстоянии 5 мм от от-
крытых срезов проложить 
смёточную строчку на всех 
деталях и, пряча срез внутрь, 
затянуть нитки. Завязать 
нитки узлом

Игла, напёрсток, 
ножницы

6 Обвязать туго туловище нит-
кой в двух местах так, чтобы 
получилось три части

Линейка, 
карандаш, 
ножницы

7 Пришить детали рук и ног 
к соответствующим частям 
туловища

Игла, напёрсток, 
ножницы

8 Разметить и прикрепить нит-
ки-волосы и заплести волосы 
в косы

Линейка, 
ножницы, клей 
ПВА

2. Изготовление платья

№ 
п/п Содержание работы Графическое изобра-

жение
Инструменты, при-

способления

1 Сложить ткань пополам лице-
вой стороной внутрь.

Карандаш, 
лекало
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Разметить детали по шаблону 
(две заготовки)

2 Вырезать детали по контуру, 
сделав припуски на швы 5–7 
мм

Карандаш, 
ножницы, 
линейка

3 Сложить детали лицевыми 
сторонами внутрь. Сшить их 
петельными стежками (шов 
через край)

Игла, напёрсток, 
ножницы

4 Пришить кружева к краям 
рукавов и низу платья швом 
«строчка»

Игла, напёрсток, 
ножницы

Цæттæхуыд къаба рафæлдæхтон хуызæрдæм æмæ йæ 
скодтон куклайыл. Куклайы сæрыл бабастон хуызджын атлас 
лент. Фæрдгуытæ æндахыл бакодтон æмæ сæ æрцауыгътон 
куклайыл.

Куыстæн аргъгонд

Хъазæн тынг фæцыдис мæ хойы 
зæрдæмæ! Фæлæ хуыздæр уыдаид, ку-
клайы цæсгом ахорæнтæй нæ, фæлæ ху-
ызджын æндæхтæй конд куы æрцыдаид, 
уæд. Ахорæн бынтон лæууон нæ разынд.

Ноджы ма мæ хойы бафæндыд, 
цæмæй ма йын йæ куклайæн бирæ ног 
къабатæ бахуыйон.
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Словарь

Аппликáция вы́пуклая — вид объёмной аппликации, плоские де-
тали которой предварительно выгнуты (завиты) и прикрепле-
ны к основе точечно.

Аппликáция ребри́стая — вид объёмной аппликации, плоские 
детали которой предварительно согнуты по линии симметрии 
и прикреплены к основе одной из симметричных частей.

Аппликáция торцевáя — вид объёмной аппликации, плоские де-
тали которой в виде полос предварительно скручены в трубоч-
ку и прикреплены к основе торцом.

Биго́вка — операция нанесения (продавливания) прямолиней-
ной бороздки на лист плотной бумаги или картона.

Би́сер — мелкие цветные шарики из стекла, реже металла со 
сквозным отверстием (для нанизывания, вышивания и т. п.).

Блу ́за — просторное платье или рубаха, которую носят без по-
яса и не заправляя в юбку, брюки.

Бу́сы — украшение в виде нанизанных на нитку зёрен (бусин) 
из жемчуга, стекла, янтаря, камня и других материалов.

Вязáние крючко́м — вид декоративно-прикладного искусства; 
создание полотна из ниток с помощью специального инстру-
мента — вязального крючка.

Заплáта — лоскут ткани, наложенный на дыру в одежде и при-
шитый к ней, может одновременно служить украшением.
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Интерне ́т — Всемирная компьютерная сеть.

Компью́тер — устройство, с помощью которого можно прово-
дить сложные вычисления, получать, обрабатывать, хранить и 
воспроизводить информацию.

Кру́жево — узорное, плетёное изделие из ниток, выполненное 
с помощью инструментов (спицами или крючком — вязаное, 
иглой — шитое, на деревянных палочках-коклюшках — пле-
тёное).

Миниатю́ра — художественное произведение небольшого раз-
мера.

Натурáльный шёлк — ткань из тончайших нитей, получаемых 
из коконов шелкопряда. Из шёлковых тканей шьют нарядную 
одежду — платья, блузы.

Оканто́вка — операция оформления основы изделия полосками 
или целым листом отделочного материала (оклеивание, при-
шивание).

Прáвка — технологическая операция выравнивания заготовки 
из металлического листа или проволоки.

Рицо́вка — технологическая операция надсечки (надрезания) 
плотного материала для последующего его лучшего сгибания.

Ремо́нт оде ́жды — комплекс действий по восстановлению внеш-
него вида швейного изделия.

Сарафáн — народная русская одежда — платье без рукавов.
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Станóк — технологическая машина для обработки металла, 
древесины и других материалов, изготовления детали или ча-
сти изделия.

Стекля́рус — разноцветные короткие трубочки из стекла, кото-
рые нанизывают на нитку или пришивают на ткань.

Сцеплéние — операция присоединения декоративного мате-
риала к основе за счёт их технологических свойств (без помо-
щи соединительных материалов).

Тиснéние — выдавливание рельефных изображений на фольге 
(отделочная операция).

Труд — целенаправленная созидательная деятельность челове-
ка, направленная на удовлетворение потребностей самогó че-
ловека и общества.

Тряпи́чная ку́кла-óберег — традиционная детская игрушка, из-
готовленная из разноцветных лоскутов ткани и ниток без при-
менения ножниц и швейной иглы путём скручивания и свя-
зывания деталей между собой.

Фальцлинéйка — металлическая линейка с бортиком под пря-
мым углом к ней.

Флизели́н — нетканый материал, на одну или обе стороны ко-
торого может быть нанесён термоклеевой слой, который при-
клеивается к ткани горячим утюгом.

Чекáнка — техника обработки тонколистового металла; заклю-
чается в выбивании на его поверхности рельефных изображе-
ний (отделочная операция).
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Шелкопря ́д — бабочка, гусеница которой завивает кокон из 
очень длинной шёлковой нити.

Шерстянáя ткань — ткань из волокон, полученных из шерсти 
животных. Из шерстяных тканей шьют костюмы, тёплую 
одежду.
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