МАЙСТЕР-КЛАС
з виготовлення скарбнички
“Свинка-скарбничка власними
руками”
для учнів початкової та середньої школи

Що необхідно?
 1 картонна коробка такого розміру, якого буде скарбничка;
 кольоровий папір;
 кольоровий картон;
 клей або двосторонній скотч;
 фарби та пензлик;
 ножиці;
 простий олівець;
 чорний фломастер.
Пропонуємо виготовити авторську скарбничку. У ній можна зберігати монети, готівку.

Інструкція
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Підготуйте картонну коробку. Обклейте
її кольоровим папером з усіх боків або
розфарбуйте фарбами такого кольору,
який вам подобається. Це корпус
нашої майбутньої скарбнички.
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Робимо ніс для скарбнички.
Із кольорового картону виріжте
прямокутник, розміром 10х15 см та
склейте його так, щоб в кінцевому
результаті отримати циліндр.
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Зробіть декілька надрізів розміром 1 см
з обох кінців циліндра та загніть
надрізи назовні.

Крок 4.

Із чорного картону виріжте коло
діаметром 7 см та всередині зробіть 2
прямокутні надрізи такого розміру, щоб
через них можна було вільно
просунути монету та банкноти (у
згорнутому вигляді).
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Приклейте підготовлений чорний круг
до одного з кінців циліндра та відріжте
зайве. Носик свинки-скарбнички
готовий!
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Приклеймо готовий носик до корпусу
скарбнички:






посередині корпусу скарбнички
визначте місце, де буде
знаходитися носик з отворами для
монет та банкнот;
притисніть циліндр-носик на
визначене місце та обведіть його
на корпусі олівцем;
виріжте на корпусі коробки отвір по
намальованій лінії;
вставте циліндр в отвір в корпусі та
зафіксуйте: нанесіть клей на ті
надрізи, які ми зробили в Кроці 4 та
притисніть їх до корпусу.
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Із чорного картону / паперу виріжте 2
невеликі кола (це будуть очі).
Приклейте їх з обох боків над носиком.
Із білого паперу виріжте менші кола та
приклейте їх зверху на чорні (так
блищать очі в нашої свинкискарбнички).
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Намалюйте вії, брови та рот
майбутньої свинки-скарбнички.
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Зробімо вушка:
Візьміть картон та папір двох кольорів
– темнішого та світлішого.
На картоні темнішого кольору
намалюйте 2 вушка (ліве та праве),
водночас унизу кожного вушка
необхідно залишити вузьку смужку (до
1 см) для нанесення клею.
На папері світлішого кольору
намалюйте 2 серединки для кожного
вушка, як на фото-зразку
Виріжте заготовки вушок та серединок.
Наклейте серединки на ліве та праве
вушка.
Готові вушка приклейте до скарбнички.
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Із картону або паперу виріжте хвостик
для свинки хвилястої форми,
заздалегідь намалювавши його
олівцем, та приклейте до коробки. Для
цього в основі хвостику необхідно
залишити вузьку смужку (до 1 см) для
нанесення клею.

Вітаємо! Скарбничка готова.

За бажанням, ви можете використовувати картон та папір інших кольорів, які вам
подобаються.

Зібрати онлайн-пазл можна тут

