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ВСТУП 

В нашій країні звичай святкувати Новий рік з ялинкою в домівці ввів Петро І. 

Масове встановлення в Російській імперії ялинки розпочалося лише в  кінці ХІХ століття, 

і ця традиція була до революції. В радянському союзі спочатку ці дерева вважались 

буржуазним атрибутом і були під забороною. Але в 1935 році заборона була знята, а з 

1949 року 1 січня було оголошено вихідним днем. З того часу ялинка стала обов’язковим 

новорічним атрибутом. 

Для того, щоб ялинка виросла висотою півтора метри необхідні роки, а життя 

новорічної ялинки триває два-чотири тижні. В деякий лісництвах почали вирощувати 

ялинки в горщиках, які можна купити чи взяти в оренду на свята. Таким чином, життя 

ялинок не закінчується, а продовжується. 

 В великих  містах на головних майданах розпочали встановлювати альтернативні 

ялинки для збереження лісового фонду країни. Це ялинки з металевих конструкцій, з 

кольорових лампочок, з скляних пляшок тощо. 

Зараз в оселях частіше зустрічаються штучні ялинки, але вони не завжди можуть 

задовольнити наші вимоги щодо декоративних властивостей чи фінансових можливостей. 

Але альтернативну ялинку для оселі можна виготовити власноруч з простих і доступних 



матеріалів і невеликих розмірів, що дуже важливо в маленьких квартирах. Пропоную свій 

варіант новорічної ялинки. 

 

 

Технологія виготовлення ялинки. (Додаток № 1). 

1. З цупкого  паперу чи картону форматом А 2 утворити конус; 

2. Порівняти краї конуса ножицями і скріпити клейовою стрічкою; 

3. Відміряти радіус конуса і намалювати циркулем відповідне коло на картоні, 

вирізати його; 

4. Заповнити конус монтажною піною і дати підсохнути; 

5. Наклеїти круг на нижню частину конуса, закривши його; 

6. До основи конуса приклеїти зріз з дерева; 

7. Наклеїти на нижню частину конуса 1 ряд кісточок з персиків; 

8. Наступні три ряди наклеюємо кісточки з абрикос в шаховому порядку; 

9. Починаючи з п’ятого ряду повторюємо так само: 1 ряд персикові кісточки, 2-4 - 

абрикосові і т. д.; 

10.  Готову ялинку фарбуємо фарбою зеленого кольору; 

11.  Після висихання фарби оздоблюємо ялинку гірляндами з намиста. 

Матеріали : цупкий папір, картон, клейка стрічка, монтажна піна, зріз з дерева,  персикові 

та абрикосові кісточки, спрей-фарба зеленого кольору намисто. 

Інструменти: ножиці, циркуль, лінійка, олівець, клейовий пістолет, клейовий стержень. 

 

 

Додаток № 1 

Інструкційна картка № 1 

Виготовлення ялинки 

 

№ 

з/п 

Послідовність 

виконання  

Графічне зображення  

1 З цупкого  паперу чи 

картону форматом А 2 

утворити конус і скріпити 

клейовою стрічкою 

 
2 Порівняти краї конуса 

ножицями  

 



3 Відміряти радіус конуса і 

намалювати циркулем 

відповідне коло на картоні 

 
4 Вирізати круг з картону 

 
5 Заповнити конус 

монтажною піною (трохи 

більше ніж на половину, 

бо вона збільшується в 

об’ємі) і дати підсохнути 

 
6 Обрізати випуклість 

монтажної піни 

 



7 Наклеїти круг на нижню 

частину конуса, закривши 

середину конуса 

 
8 До основи конуса 

приклеїти зріз з дерева 

 
9 Наклеїти на нижню 

частину конуса 1 ряд 

кісточок з персиків 

 
10 Наступні три ряди 

наклеюємо кісточки з 

абрикос в шаховому 

порядку 

 



11 Починаючи з п’ятого ряду 

повторюємо так само: 1 

ряд персикові кісточки, 2-

4- абрикосові і т. д.; 

 

 
12 Готову ялинку фарбуємо 

фарбою зеленого кольору; 

 
13 Після висихання фарби 

оздоблюємо ялинку 

гірляндами з намиста 

 
 

Примітка: кісточки для нижнього ряду підбирати більшого розміру, а чим вище, то – 

дрібніші.  Наклеюємо їх так, щоб верхній ряд трохи накладався на нижній. 

 


