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 Ранній вік. Перші кроки в навчанні дітей ліпити – це ознайомлення з 

матеріалом: глиною, тістом, пластиліном. Слід давати  дітям шматки глини, 

солоного тіста чи пластиліну різної форми для ознайомлення з різноманітністю 

об’ємних форм і збагачення сенсорного досвіду. 

 Тематика занять з ліплення може бути, приміром, такою: «Погодуємо 

пташок», «Зробимо нірку для мишеняти». Тут потрібно показати дітям, як 

можна відщипувати маленькі шматочки, як класти їх на дошку, вдавлювати 

ямки.  

 Далі дітям пропонують розкачати паличку. Якщо дітям важко це робити 

самостійно, їм дають  уже зроблену вихователем паличку. Це потрібно для 

того, щоб у дітей формувалось рухові уявлення про результати своїх дій під час 

розкачування. Тематика таких занять може бути така: стовпчик, макарони, 

сосиска, пластівці, олівці, соломка. Завдання: навчити дітей відщипувати 

шматок і розкачувати його між долонями.  

 Наступний  етап - це створити з частин ціле, показати, як відривати 

шматки, розкачувати між долонями і складати у вигляді драбинки, паркана, 

літака, вікна, решітки, сонечка, залізничної колії, місточка.  

 Після того, як діти засвоять прийом ліплення розкачування, можна 

ознайомити їх із наступним прийомом - скочування коловими рухами круглих 

форм: м’яч, кулька, цукерка, гусениця, намисто. Для цього спочатку доцільно 

запропонувати дітям покатати готову кульку. 

 Наступний етап виготовлення великих і малих м’ячів, складання з кульок 

ляльки - неваляйки, сніговика, пташки, зайчика. Тут важливо звернути увагу 

дітей на те, що голова маленька, а тулуб великий. А також навчити з’єднувати 

деталі (на велику кульку покласти маленьку), прищипувати дзьоб, вуха. 

 Далі дітям пропонують зліпити котика та собачку,  які лежать (дві кульки 

злегка здавити долоньками, покласти одну на одну, вставити очі і хвостик 

(зернята, паличку), рибка пливе (злегка здавлена кулька). 

  Перед ознайомленням з новим прийомом, важливо  ліпити з дітьми за 

бажанням. Потрібно розглянути декілька виліплених готових робіт, дати дітям 

можливість вибрати і зліпити  предмет. 

 У ІІ – молодшій групі на початку навчального року дітям пропонують 

завдання типу «Що ми вміємо ліпити» для з’ясування їхніх навичок. Вихователі 

з’ясовують, як діти користуються матеріалом, які прийоми зображення 



предметів пам’ятають. Кілька занять іде на закріплення. Теми можуть бути такі: 

ковбаски, парканчик, вітрячок.  

 Наступний етап навчання пов'язаний з видозмінюванням знайомої форми 

для одержання іншого предмета: згортання циліндричної форми так, щоб 

вийшов бублик, сушка, кільце, крендель, колесо, кермо, равлик. Ця вправа 

передбачає закріплення прийому розкачування й ознайомлення з новим – 

з’єднання кінців циліндричної форми та скріплювання їх один до одного . 

Наступне завдання - одержання кулеподібної форми. Дітей вчать скачувати 

матеріал між долонями коловими рухами. Діти ліплять яблука, горіхи, ягідки. 

 У другому кварталі діти вчаться видозмінювати кулю між долонями для 

одержання різної дископодібної форми предметів (печиво, пряники, млинці).  

Зображаючи ці предмети, діти можуть самостійно прикрашати їх: робити 

візерунки паличками, печатками, малювати стекою поглиблені зображення 

(лінії, крапочки, листячко, квіти) , або накладати на поверхню різні дрібні 

форми з глини, тіста,  пластиліну. 

 Ліплення тварин можна починати з курчати. Щоб зліпити курчатко, треба 

розділити шматок матеріалу на два шматочки: один - більший, а другий – 

менший (стекою позначають лінію поділу). З великого шматка скачати велику 

кулю, а з меншого маленьку кулю. Маленьку покласти на велику і трохи 

притиснути її, (але не дуже, щоб не зламати кульок), прищипнути дзьоб. 

 Так само ліплять каченя. Але в зображені дзьоба (він у нього широкий) 

використовується не тільки прийом прищипування, а й відтягування (краще 

трьома пальцями правої руки, великий палець знизу, а вказівний та середній – 

зверху). У зображенні зайця форма тулуба  і голови така сама куля, але шматок 

глини ділять не на 2, а на 3 частини, вуха розкочують з маленького шматочка, 

ділять навпіл і приєднують до голови. Для ліплення мишеняти і кішки шматок 

теж ділять на 3 частини : один шматок великий, а два інші – одинакові (для 

голови й хвоста). Вуха зображують прищипуванням (у мишеняти вони округлі, 

а у кішки ближче до трикутної форми), хвости довгі (у мишки – в кінці 

тоненький, а у кішки – пухнастий, товстий). 

 Поступово в процес ліплення включається робота пальців. Тому поряд з 

прийомами прищипування, відтягування, дітей навчають защипувати краї 

форми, або прикрашати їх защипуванням (батон, пиріжок, вареник). Можна 

також запропонувати дітям зліпити дрібні предмети – намистинки, зернята, 

відщипуючи від великого шматка і скачуючи їх обома або одним пальцем на 

долоні. 

 Надалі техніка ліплення ускладнюється. Діти зображують предмети, які 

складаються з 3-4 частин, різних за величиною і формою, вчаться діяти не 

тільки долонями, а й пальцями. Тематика: башточка, брязкальце, гриби. Для 

башточки матеріал ділять на 4 частини, які зменшуються за величиною. 

Послідовно скачують три кульки, сплющують накладають одну на одну, а 

зверху ліплять наконечник – кулю або циліндр. Брязкальце зображують з 2-3 

частин різних форм (куля, циліндр). Літак може бути з 2-3 частин циліндричної 

форми ( на довгий циліндр з одного кінця накладають менший циліндрик – 

крила, а з другої ще менший – хвостові крила).  

 Під час ліплення використовують додатковий матеріал (гілочки, жолуді, 

шишки). В кінці кварталу проводиться  заняття з ліплення за задумом. 



 Середня група. 

 Перші заняття з ліплення направлені на повторення прийомів ліплення, 

які  діти засвоїли раніше. Такі прийоми ліплення як розкачування , з’єднання, 

скочування, прищипування, діти повторюють під час ліплення овочів, фруктів 

та інших предметів (булочки, пиріжки тощо). Можна ввести ускладнення: 

розкочувати матеріал при вертикальному положенні рук (при виготовлені 

тонких, довгих циліндричних форм чи при положенні рук під кутом (морква, 

ракета), закінчувати роботу, надаючи форму пальцями. 

 На початку року закріплюється прийом скачування. При цьому 

підбирається більш складніша тематика, ніж раніш: ліплення горіхів, апельсин, 

яблук. Діти не тільки ліплять різні предмети, а й підбирають однакові предмети 

за величиною, наприклад, великі і маленькі горіхи. При ліплені більш 

складніших предметів (редиски, бурячка) діти скачують матеріал, злегка його 

розплющують і відтягують кінчик, зверху встромлюють листочок, 

виготовлений раніше з паперу. В середній групі ліплять гриби, літаки, 

черепаху, котика, півника.  

 Їжачок – кусок матеріалу скочують у овоїд (видовжене яйце), після цього 

вузький кінець злегка розкачують і роблять загостреним, піднімають його вверх 

- виходить мордочка. Стекою роблять обриси голочок (можна допоміжним 

матеріалом).   

 Зайця ліпиться з  такої самої форми, але гостра частина закруглюється, 

затуплюється пальцями – це мордочка. Вуха ліпляться окремо і 

прикріплюються.  

 Рибу розкачують у овоїд більш довгий, загострена частина злегка 

подовжується ( відтягується пальцями), потім розплющують хвіст і розділяють 

його по середині, прищипують плавники, стекою наносять лусочки.   

 У свинки овальний тулуб, рильце витягують і доробляють пальцями, 

злегка витягують ноги. Хвостик і вушка виготовляють із окремих кусків. 

 Іграшковий ведмедик: шматок ділять на три частини. З великого 

шматка скочують кулю. Після цього легенько розкачують  долонями під кутом 

(виходить продовгувата форма – тулуб). До тулуба приєднують кулю  - голову. 

Третю частину ділять на дві нерівні частини. Менший кусок ділять навпіл 

скачують і розплющують – це два круглих вуха (вушка можна і прищипнути). 

Останній шматок розкачують у формі ковбаски, ділять навпіл – це нижні та 

верхні лапи, які притискають з обох сторін до тулуба.  

 Пташка – шматок  глини ділять на три різні за величиною  частини. Із 

найбільшої частини ліплять тулуб, хвіст відтягується і виробляється пальцями. 

З маленької частини скочується голова, приєднується  до тулуба, потім 

прищипують дзьоб. З частини, яка залишилась роблять гніздечко, пеньочок. 

 Ліпити людину діти вчаться в елементарному зображені – дівчинка в 

довгій шубці, Дід Мороз, Снігурочка. Діти ділять матеріал  на три частини. Із 

великого шматка розкачують конус (під кутом 45°), з другого шматка скачують 

голову, яку прикріплюють до верху конуса. Частину, яка залишилась, ділять 

навпіл.  З одної розкачують довгий циліндр – це руки, другу використовують 

для деталей – шапочки, комірця, ґудзиків. (щоб голова трималась потрібно 

стекою зробити заглиблення, а тонкий кінець тулуба загострити). Конуси, кулі, 



овоїди можна надрізати, розрізати, вирізати в низ заглиблення, робити вставки, 

приєднувати частини. 

 Діти середньої групи вчаться ліпити посуд. Їх знайомлять із способами: 

вдавлювання пальцями в кулеподібну або в циліндричну форму (чашка, миска, 

кухлик), відгинання  країв у розплющеної форми (тарілка, блюдце), накладання 

один на одного кілець із довгої циліндричної форми та їх скріплення (корзина, 

пірамідка). Такі деталі як ручка, дитина виконує з’єднавши деталі (примазує 

окремі частини до загальної форми).  Прикрашаючи краї виробу, наносять 

стекою неглибокі рельєфи і мотиви декору, наліплюють деталі, декоративні 

елементи. 

 Для дітей буде цікаво також досліджувати способи вдавлювання у  

зрізаний конус: у вужчу або ширшу його частину. Це будуть чашки, макітри, 

горщики для квітів. 

 Оскільки у дітей середнього дошкільного віку розвивається здатність 

розуміти взаємозв’язки між предметами, з’являється можливість вводити 

елементарне сюжетне ліплення (курка з курчатами, кішка з кошенятами, сервіз, 

пташиний двір, птахи біля годівниці, як звірята святкували Новий рік, тощо). 

 Діти виготовлять з глини, тіста декоративні іграшки (пташка - свищик, 

козлик. ) Після висихання розфарбовують. 

 Старша група. На початку навчального  року діти ліплять прості і 

знайомі для них предмети (це можуть бути фрукти, овочі), різні за розміром і 

характером. Основну форму цих предметів діти уже знають. Наприклад, 

ліплячи моркву, огірок і бурячок, звернути увагу дітей на більш точне 

виконання овочів. Огірок овальної форми, один кінець можна зробити тонший, 

другий товщий, витягнути пальцями маленький хвостик; бурячок має круглу 

форму, його нижня частина витягнута в довгий хвостик, зверху паростки від 

гички.  

 Корисним  для розвитку дітей буде ліплення різних видів грибів за 

муляжами. Бажано надати можливість кожній дитині виліпити 2 – 3 гриби 

різної форми, щоб вона могла  порівнювати, спостерігати, виокремлювати і 

передавати найбільш яскраві і характерні ознаки предметів (форма,колір ніжки, 

шапки гриба). 

 В старші групі ліплять людину іншим способом. Опанування способу 

зображення образу людини в старшій групі відбувається на основі 

ознайомлення з роботами майстрів  керамічної скульптури. Спочатку можна 

запропонувати  ліплення фігури по типу народної димківської ляльки, яка 

встановляється на широкій основі. Основою традиційного образу «панії», 

«господині» є порожній конус, який виготовляють скручуючи тонкий глиняний 

пласт  у форму кулька. До конуса доліплюється бюст, шия, голова, руки – 

ковбаски. Під час виготовлення таких фігур, діти знайомляться з основними 

пропорціями, вчаться ліпити голову і тулуб з одного шматка. Дітям можна 

показати, як досить дотепним способом народні умільці перетворили конус – 

спідницю «панії» на чоловічі штани козака, защипуючи нижню частину 

спідниці по вертикалі. Вихователь уточнює пропорції: голова маленька 

порівняно з тулубом, руки стовпчики. Односно діти вчаться знаходити 

положення рук, згинаючи їх  відповідно  зображення дії. 



 Наступним етапом може бути ліплення фігурки на ногах. Це виходить у 

дітей не відразу. Вони зазвичай ліплять тонкі ноги, які не тримають фігуру 

людини. Доцільно запропонувати таку тематику, при ліплені якої ноги у 

фігурки повинні бути товстими : виліпити хлопчика і дівчинку в зимовому 

одязі ( в шубці і валянках, фігуриста, лижника). Ліпити можна комбінованим  

(голова, тулуб, ноги з цілого шматка, а руки приєднуються) або пластичним 

способом (вся фігура з цілого шматка). Доповнюють деталі шапка, комір на 

шубці, опушка, шарф. 

 Виконання тварин потребує нових способів ліплення. Ліплення тулуба і 

голови, чи тулуба і лап  із одного шматка. Спочатку діти ліплять стовпчик, 

згинають дугою, після цього опущені вниз кінці розрізають стекою і 

роз’єднують, далі приєднують інші частини  - голова, хвіст, ріжки (кіт,  собака, 

козлик, ведмідь). Кішка, білочка, лисичка, що сидять, ліпляться з цілого 

шматка(тулуб і голова). Проте  є можливість користуватись і іншими 

способами, коли всі частини ліпляться окремо. 

 Цікава тема ліплення птахів.  Діти старшої групи  ліплять горобця, півня, 

снігура, качку з каченятами, курчат. Їх ліплять, в основному, із одного шматка, 

стараючись передати характерні ознаки: різну форму голови, хвоста. Разом з 

тим діти вчаться обробляти форму пальцями і стекою. 

 Часто при ліплені маленьких деталей, наприклад борідки, гребінчика, 

діти  страчують основну форму, так як мілкі деталі  робляться шляхом 

прищипування, відтягування від основної форми. Потрібно навчати, при 

виконанні таких деталей, захвачувати пальцями поменше глини. Пір’я , хвіст, 

крила, можуть не відтягувати, а ліпити окремо і прикріплювати їх.  

 В українській кераміці Опішні, Косова, Василькова, Ужгорода є безліч 

цікавих утилітарних і декоративних предметів посуду, що можуть стати 

зразком для дитячого ліплення. В старшій групі ліплять посуд такими ж 

прийомами, як і в середній, та новим: шляхом з’єднання диска – дна і 

стрічкоподібної стінки – розплющеного циліндра, коловим наліплюванням 

«ковбасок» - джгутиків, вийманням з кулі глини стекою – петлею. 

Впевнившись, що джгути утворили правильну форму, можна згладжувати 

пальцями внутрішні і зовнішні стінки посудини. 

 Вихідну форму куманців, квасиків можна ліпити у вигляді бубликів 

(тонких, товстих, сплющених) і доліплювати до них шийки, денця, ручки, 

носик. Посуд можна прикрасити рельєфним або барельєфним способом. 

 Обов’язково проводять ліплення з натури, яка виключає показ способів 

виконання роботи. Ціль таких занять зображати форму, згадуючи знайомі 

способи ліплення, навчити порівнювати свою скульптуру з натурою. 

 Ліплення з натури потребує великої підготовки. Діти  його виконують 

тільки після того, як оволоділи прийомами та способами ліплення, засвоїли 

пропорції. 
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