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1. Гліна і пластылін як матэрыялы для дзіцячай 
творчасці.

2. Змест навучання працы з глінай і пластылінам ў 
I класе (згодна з вучэбнай праграмай I–V класаў 
першага аддзялення дапаможнай школы па 
працоўным навучанні).
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 Гліна – ападкавая дробназярністая горная
парода, якая складаецца з гліністых мінералаў,
валодаючых у вільготным стане ўласцівасцю
пластычнасці. Прымесь ў гліне таго ці іншага
мінерала вызначае яе колер: чырвона-буры,
шэры, зялѐны, чорны, блакітны, жоўты, белы.
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 Пластылін - гэта штучная пластычная маса,
вырабленая з вычышчанага, старанна
раздробненага парашка гліны з даданнем
петралатума, парафіна, цэрэзіна, каніфолі і
іншых рэчываў, якія перашкаджаюць высыханню,
а таксама цынкавых бяліл і пігментнага
кампанента (фарбавальніка).
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 Падрыхтоўка пластыліну да працы :

- размінанне пластыліну на падкладной дошцы, у далонях і 
пальцамі;

 Драбненне сухой гліны;

 Раскатванне невялікіх кавалачкаў пластыліну і гліны 
далонню на падкладной дошцы, паміж далонямі (прамымі 
рухамі) у валік, « палачку»;

 Разразанне валіка «палачкі»  пластмасавым нажом (стэкай);РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 Выцісканне невялікіх паглыбленняў:

- паказальным або іншымі пальцамі ,

- рознымі прадметамі;

 Фармаванне пластычных матэрыялаў з выкарыстаннем 
гатовых формаў;

 Злучэнне дэталяў выраба:

- шляхам прыціскання іх адзін да аднаго;

- шляхам прымазвання іх адзін да аднаго.РЕ
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