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Тема: ”Бісероплетіння. 

Композиція ”Мімоза»” 

Мета: Ознайомити учнів з петельною 
технікою плетіння бісером. Навчити 

плести композицію «Мімоза». 
Виховувати посидючість, акуратність, 

художній смак під час оформлення 
композиції.  Розвивати творчі навички і 

здібності, естетичний смак.  



 



   Чудовою весняною квіткою є мімоза. Мімоза – 

символ весни, свята, кохання і дружби, турботи і 

уваги. Ці сонячні, зворушливі своєю пишністю 

кульки, як сузір’я, прикрашають гілки мімози, 

викликають ніжність, означають чутливість,  

сором’язливість. 



  У багатьох народів є свої легенди, пов’язані з мімозою. 
Так, древні єгиптяни вважали, що  ця квітка священна і 
з'явилась вона з появою Землі.  

  Запашні  гілочки мімози з маленькими пухнастими  
жовтими квіточками завжди користувались попитом, 
незважаючи на  велику кількість  найрізноманітніших 
квітів.        

  Але, на жаль, милуватись мімозою ми можемо лише 
ранньою весною. 

  Зберегти  ж її красу не на один рік можна, зробивши 
мімозу з бісеру.   

  Цим способом ми і скористаємось. 



 Нам будуть потрібні: 

бісер: жовтий (великий) для суцвіття; 

бісер зелений (середній) для листочків; 

 дріт діаметром 0,4-0,5 мм; 

ножиці; 

 зелена стрічка. 



Плести будемо, використовуючи наступні  схеми: 

  1.Для суцвіття:         2. Для листочків: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуємо  петельну техніку бісероплетіння. 

 



1. Плетемо  жовті квіточки:  

   а) беремо кусок дроту довжиною  80 см,  

нанизуємо на нього 7 бісеринок жовтого кольору; 



б) згинаємо петелькою та скручуємо кінці дроту 

між собою в 4 оберти, роблячи таким чином 

квіточку; 



в) таким же чином плетемо другу квіточку та 

скручуємо їх між собою (з правої сторони); 



г) плетемо третю квіточку та скручуємо з 2 

першими з лівої сторони; 



д) на одній гілочці потрібно сплести 11 квіточок, 

залишивши кінець дроту довжиною 15-20 см; 

 для композиції потрібно сплести 18 таких гілочок; 



ж) плетемо три гілочки і складаємо в одну велику гілку. 



2. Плетемо зелені листочки: 

а) беремо кусок дроту довжиною  70 см,  нанизуємо на 

нього 13 бісеринок зеленого кольору; 



б) згинаємо петелькою та зверху петельку робимо вільнішою, 

притискаючи пальцем, надаючи форму продовгуватого 

листочка та  скручуємо кінці дроту між собою в 4 оберти; 

 



в) таким же чином плетемо другий листочок та 

скручуємо їх між собою (з правої сторони); 



г)  плетемо третій листочок  та скручуємо з 2 

першими з лівої сторони; 



д) на одній гілочці потрібно сплести 9 листочків, які 

необхідно підняти вверх, надаючи їм форму, залишивши 

кінець дроту довжиною 15-20 см; для композиції потрібно 

сплести 12 таких гілочок; 



ж) плетемо 2 гілочки листочків та складаємо їх 

разом в одну велику гілку. 



3. Складаємо букет: 

а) 3 жовтих квіточки складаємо та скручуємо разом; 



б) до 3 скручених жовтих квіточок прикручуємо 2 

зелених листочки; 



в) надаємо форму, обмотуємо стовбур квіточки 

зеленою стрічкою, робимо 6 таких пучечків; 



г) для повної композиції необхідно скрутити 3 великих гілки по 2 пучечки кожна; 

   пучки зібрати та поставити в вазу.  

Ось така гарна композиція вийшла у нас! 

Тепер ви знаєте і вмієте робити композицію «мімоза» з бісеру своїми руками. 

Вона ніколи не зів’яне, буде милувати око і наповнювати дім весняним 

настроєм.  


