МАЙСТЕР-КЛАС
“Банкнота у 10 кроків”
для учнів початкової та середньої школи

Що необхідно?
 1 аркуш білого паперу формату А4;
 2 аркуш картону формату А4;
 кольоровий папір;
 ножиці;
 олівці, фломастери або фарби;
 клей;
 фольга;
 обгортки від цукерок.

Інструкція
Крок 1.

Поділіть аркуш А4 по горизонталі на
чотири рівні частини. Проведіть
вертикальну лінію з відступом чотири
сантиметри від одного краю аркуша.
Розріжте аркуш по накреслених
лініях.

Крок 2.

Підготуйте основний елемент захисту
банкноти “водяні знаки”: виріжте з
картону будь-які фігури, приклейте їх
у довільному порядку до іншого листа
картону.

Крок 3.

Оформіть фоновий малюнок
банкноти у стилі “райдужний друк”.
Розтушуйте по черзі
різнокольоровими олівцями поверхню
банкноти поверх заготовки “водяні
знаки”. Використайте олівці чотирьох
кольорів.

Крок 4.

Намалюйте основні елементи
дизайну банкноти: рамку, номінал
банкноти та назву грошей.

Крок 5.

Оформіть найбільший елемент –
портрет “героя” банкноти. Намалюйте
власноруч або виріжте і приклейте
готову картинку. Це може бути
портрет людини (справжньої або
героя книги чи фільму), тварини,
рослини або малюнок якогось об’єкту
(будівля, машина, літак тощо).

Крок 6.

Виріжте з фольги захисну стрічку –
смужку довжиною з висоту банкноти
та приклейте її до банкноти. На
стрічці видавіть олівцем цифри
номіналу банкноти та графічний знак
грошей, який вам заманеться.

Крок 7.

Додайте ще один елемент захисту
банкноти. Виріжте з обгортки цукерки
яскраву геометричну фігуру
(наприклад, коло) та приклейте її до
банкноти.

Крок 8.

Зазначте на банкноті назву країни, її
герб, назву банку, що виготовив
банкноту. Поставте підпис Голови
банку та запишіть рік виготовлення
банкноти.

Крок 9.

Додайте елементи захисту, що
зможуть розпізнати люди з вадами
зору на дотик. Приклейте до банкноти
різноманітні геометричні фігури
малого розміру з кольорового паперу.

Крок 10.

За бажанням додайте орнамент,
мікротекст або якісь власні елементи
дизайну банкноти.

Вітаємо! Банкноти готові!

Наші банкноти такого розміру, що помістяться в авторський гаманець. Його ви зможете
виготовити під час іншого майстер-класу від Національного банку.

