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Основними завданнями методичних рекомендацій є   формування у 

вихованців таких компетентностей:   

- Пізнавальної: 

оволодіння знаннями з знання культури свого народу, його традицій, звичаїв, 

обрядів,  баченням краси в предметах мистецтва; бережливо відноситись до 

природніх ресурсів, інформування населення про актуальність екологічних 

питань за допомогою засобів масової інформації, листівок і звернень 

- Практичної: 

оволодіння навичками виготовлення новорічного декору: новорічних еко-

ялинок,  новорічних композицій.   

- Виховної: 

виховання  екологічної грамотності, свідомого ставлення до зелених 

насаджень, їх охорони; усвідомлення призначення, користі, краси, ролі  

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини. 

- Соціальної: 

сприяння соціальній адаптації гуртківців, подоланню дитячих комплексів; 

навчає працювати в команді, попереджати та розв’язувати конфлікти, 

досягати компромісів, створення ситуацій позитивних емоційних 

переживань, особистісне самовизначення та творчий розвиток. 

 

 

 

 

 

 

   



Новий рік – це свято,  казка, на  яку з нетерпінням чекають  дорослі і 

діти. В цей час усі сподіваються на  чудеса, зміни на краще та вірять в дива. 

Мабуть, тільки новорічні свята здатні повернути будь-кого в дитинство, 

подарувати безліч приємних вражень та позитивних емоцій. Казка в цей 

прекрасний час завжди поруч та й чудеса частенько збуваються на тлі 

зоряного неба і сніжинок, що тихо падають. Новорічні клопоти починаються, 

як правило, з пошуків красуні ялини. Люди вже так звикли до цього атрибуту 

новорічного свята, що не замислюються над тим, скільки це коштуватиме 

нашій природі. Адже відбувається масове знищення хвойних дерев, які 

збагачують повітря киснем, захищають гірські райони від повеней і 

руйнування, покращують клімат, відіграють важливу роль у збереженні 

водних ресурсів.  І все задля того, щоб за кілька тижнів ялинки були викинуті 

на смітник, і це не якась необхідність, а «наша традиція». Тож  як  вирішити 

проблему?  

 Маючи свій будинок та подвір’я, можна виростити власну ялинку чи 

сосну і прикрашати її на новорічні свята. Останнім часом усе частіше в 

продажу з’являються хвойні рослини в горщиках, які навесні  висаджують в 

 ґрунт. Створити відчуття свята легко і без справжньої лісової красуні.  

Набагато цікавіше виготовити неперевершені ялинки, букети та композиції в 

стилі «еко» власноруч, використовуючи  соснові чи ялинові гілки,  які, до 

речі, отримують під час санітарних чисток лісу, що не завдає шкоди 

довкіллю.   

Втілення різноманітних творчих ідей не потребує великих 

матеріальних витрат чи часу і стане  гарним подарунком для рідних і друзів,  

прикрасить домівку, шкільну аудиторію,  робочий кабінет. 

  Цікавим варіантом є створення  креативної новорічної ялиночки, яка  

гармонійно впишеться в  сучасний інтер’єр  та допоможе  створити 

святковий настрій.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Для роботи потрібні наступні матеріали: 

− гілки хвойних  дерев;   

− довгі палиці (для каркасу); 

−  шишки, сухоцвіти, бад’ян, кульки з лози 

та солоного тіста, горіхи, жолуді, палички 

кориці; 

− шпагат; 

− намистини та інший штучний декор (за 

бажанням); 

− клейовий пістолет. 

 

 

           

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Смачна ялинка – не лише оригінальна прикраса, а ще й чудовий 

смаколик на завершення свят. Така новорічна красуня точно не пропаде!  

Для її виготовлення  використовують бублики, медово-імбирні пряники, 

цукерки, фрукти, сухофрукти  та все інше, що смакує. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Можна  створити цілий ліс з невеликих ялинок-конусів, виготовлених 

з різних матеріалів. Для цієї мети підійдуть картон, нитки, фетр. Ялинки-

конуси  також є непоганою альтернативою живим екземплярам. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Передноворічний час – хороший привід для будь-якого креативу.   

Доречними, навіть, стануть  макаронні вироби (трубочки або бантики), крупи 

та насіння різних рослин, акрилові фарби і море фантазії. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Різдвяний віночок – оберіг оселі 

Чому символом Різдва є ялинкова гілка? З давніх-давен з уст в уста 

передавалася легенда про народження Христа. Ісус народився у занедбаній 

стайні, сирий, бідний вигляд якої взагалі не відповідав тому диву, яке 

здійснилося. І янголи полетіли у різні сторони світу, щоб знайти квіти, листя, 

гілля та прикрасити стайню. Один з янголів полетів на Північ, де не було 

квітів, але на фоні сніжної білизни він побачив надзвичайно красиве зелене 

дерево, колючі гілки якого мали неповторний аромат.  Янгол приніс гілочки 

до стайні і це була ялинка, яка прикрасила місце народження Христа, а 

пастухи, дізнавшись про Божого сина, принесли йому дари. 

З давніх-давен люди святкують Різдво. Прийшло воно до нас з 

ялинкою, подарунками, радістю свята. Тому і 

важливо зробити казкову атмосферу у  кожній 

оселі. А   що символізує різдвяний вінок? 

 Є декілька значень атрибутів віночка: 

свічки символізують чотири стихії, чотири 

сторони світу - це світло, яке освічує шлях до 

Різдва. Круглу форму вінка асоціюють із 



безкінечністю. Вічнозелені хвойні рослини означають вічне життя, а 

дзвіночки на ньому покликані відганяти злі сили.  

У древніх слов’ян вінок символізував нескінченність роду. До речі, у 

різних країнах він сприймається як знак гостинності. Якщо новорічний вінок 

повісити на вхідні двері, то будьте готові до приходу гостей. 

Щоб створити оригінальний віночок, використовують різні природні 

матеріали та штучний декор. Для основи (оптимальний діаметр 30 см) 

береться товстий дріт або коло, вирізане з фанери. Основа має бути міцною, 

щоб тримати форму готового виробу. Для основного тла знадобляться 

гілочки сосни, ялинки, ялівця чи  туї. Горішки, насіння, шишки різних 

хвойних рослин, палички кориці, сухоцвіти, мох, кора, лоза – все  стане в 

нагоді. За бажанням можна використовувати штучний декор – стрічки, 

декоративне намисто, нитки для в’язання, вироби із солоного тіста та будь-

який оригінальний  підручний матеріал.  

Виготовлення різдвяного віночка може стати чудовою родинною  

традицією, де і малий і дорослий  матиме нагоду проявити свій талант. 

Запальна робота гуртом обов’язково принесе задоволення.  Різдво – свято 

світлої радості, а творчість – це і є радість! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Не менш ефектною окрасою інтер’єру є новорічні букети та композиції, 

у створенні яких  використовують знову таки вище згадані матеріали. 

У новорічну флористику не завадить додати   живі та штучні квіти з 

екоматеріалів, декоративні свічки, як символ домашнього вогнища та 

цитрусові - невід’ємний атрибут свята. Зі штучних матеріалів підійдуть 

банти, стрічки, ялинкові кулі, декоративні фігурки.   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Новорічний екодизайн - це не лише приємні моменти творчого 

натхнення. Це виклик людству схаменутись у бездумних вчинках по 

відношенню до природи. Щастя і радість варто шукати у родинному 

спілкуванні, у можливості відчувати красу серцем і душею.  

  

  Використані джерела: 

1. https://uk.etcetera.media/noviy-rik-v-stili-eko-alternativni-varianti-yalinok.html 

2. https://zelenasadyba.com.ua/   
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