
Практична робота 

Тема: «Виготовлення виробів з макарон» 

 

Мета: «Ознайомитися з асортиментом макаронних виробів» 

Інструменти та приладдя: макаронні вироби різноманітної форми, прозорий 

клей «Момент», фарби різного кольору, стрічки, ланцюжки, намистини, 

стрази, цукор, манна крупа. 

Хід роботи: 
1. Висипаємо підібрані макаронні вироби на різні 

тарілочки, покриваємо стіл газетою або папером. 

2.  Малюємо ескіз майбутньої сніжинки (або інших 

прикрас) з макаронів  

3. Викладаємо макарони в потрібному порядку на 

поверхні столу,  

4. Всі деталі склеюємо прозорим клеєм один з 

одним (клеїти краще починати з внутрішнього 

кола виробу, в іншому випадку сніжинка вийде 

дуже крихкою).  

5. Після склеювання всіх деталей, готові вироби з 

макаронів слід залишити приблизно на добу до 

повного висихання.  

6. Коли сніжинки з макаронних виробів повністю 

висохнуть, можна приступити до декоративної 

частини, а саме до фарбування. 

7. Фарбувати декор  з макаронів можна кількома 

способами:  

1) У підвішеному стані. Протягуємо в отвір 

виробу нитку, підвішуємо його на натягнутій 

мотузці і починаємо розпилювати фарбу з 

балончика. У лежачому положенні. 

Укладаємо сніжинку на непотрібний піднос 

або картонку, виходимо на свіже повітря і 

фарбуємо з балончика спочатку одну 

сторону, чекаємо висихання фарби, 

перевертаємо виріб - фарбуємо другу 

сторону, а також бічні сторони виробу.  

2) Якщо Ви вирішили використовувати 

акрилову фарбу, то запасіться різними за 

розміром кистями, щоб вони з легкістю 

фарбували важкодоступні місця виробів.  

3) Якщо Ви вирішили використовувати гуаш, 

будьте готові до того, що виріб буде дуже 

довго сохнути, а в результаті і зовсім може 

потріскатися. 



8.  Отже, визначившись зі способом забарвлення і пофарбувавши виріб, чекаємо, коли 

декоративний виріб просохне, і приступаємо до наступного етапу - прикраси з 

макаронних виробів покриваємо шаром клею ПВА, і відразу ж посипаємо 

блискітками, штучним снігом, цукром, сіллю або манною крупою ( чимось одним з 

перерахованого або вдало скомбінувавши кілька видів озвучених присипок). На 

завершення, виріб можна декорувати стрічкою, бантиком, стразами або 

намистинами, і звичайно ж не забути протягнути волосінь або мотузку. 

 



 

 

 

 

 


