Ляльки з паперу та картону
Напівоб’ємні картонні ляльки
Матеріали та обладнання: смужки картону різної ширини, ножиці, клей, фломастери.
1. Смужку картону зігнути навпіл (таким чином виходить тулуб
та голова ляльки).
2. Заокруглити верхню частину заготівки, відрізавши кути.
3. Вирізати з тонких смужок картону та приклеїти до основної заготівки необхідні частини тіла ляльки (руки, ноги, вуха, хвіст
тощо).
4. За допомогою фломастерів завершити оформлення ляльки, намалювавши їй очі, ніс, рот, деталі вбрання тощо.

Таку ляльку в стоячому положенні можна довільно пересувати по пласкій поверхні — імпровізованій сцені (столу, підлозі, лаві тощо).
Пласкі картонні ляльки на паличках
Матеріали та обладнання: дерев’яні палички (від морозива або
медичні разові палички для огляду горла), роздруковані зображення персонажів казки (можна також використати малюнки або світлини із журналів), картон, клей, ножиці.
1. Вирізати зображення казкових персонажів (якщо вони чорнобілі, то їх слід розфарбувати).
2. Наклеїти малюнки на аркуш картону, дати висохнути.
3. Удруге вирізати малюнки і наклеїти на палички.
Такі ляльки можна пересувати за столом, ширмою чи іншою
імпровізованою сценою або рухати їх вздовж прорізаного картонного аркуша, який виконує роль декорацій (наприклад, якщо казковий сюжет відбувається в лісі, аркуш розфарбовують зеленим кольором та малюють на ньому силуети дерев).
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прорізи
Пальчикові ляльки з паперу
Матеріали та обладнання: цупкий папір, ножиці, олівці або фломастери, клей, різні матеріали для оздоблення (тканина, вата, ґудзики, нитки муліне, намистинки тощо).
Перший спосіб:
1. Намалювати на аркуші картону шаблон ляльки.
2. Вирізати силует ляльки.
3. У нижній частині фігури ляльки прорізати два отвори для вказівного та середнього пальців (вони слугуватимуть її «ніжками»).
4. Розмалювати та оздобити ляльку (за допомогою ниток, вати
чи зробити їй волосся, елементи вбрання тощо).

отвори
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Другий спосіб:
1. Намалювати на білому картоні обличчя (або мордочку) казкового персонажа.
2. Вирізати з паперу смужку і склеїти її в кільце таким чином,
щоб його можна було надіти на палець або долоню.
3. Приклеїти до паперового кільця обличчя (мордочку) казкового
персонажа.

Ляльки із тканини
Ляльки «бі-ба-бо»
Матеріали та обладнання: куряче яйце, тканина, фломастери,
голка, нитки, інші матеріали для оздоблення (вата, блискітки,
ґудзики тощо).
1. Обережно зробити зі гострого боку яйця круглий отвір та випустити білок та жовток. Порожню шкаралупу добре вимити та
висушити.
2. Виготовити з шкаралупи голівку казкового персонажа (фломастерами намалювати на ній деталі обличчя, наклеїти інші характерні ознаки відповідного героя казки). Наприклад, дідові можна наклеїти ватяну бороду та вуса, бабусі пов’язати хустинку
з тканини, лисичці наклеїти картонні або хутрові вушка тощо.
3. Із прямокутного клаптя тканини зшити торбинку, яку можна
надіти на кисть руки. Це — тулуб іграшки.
4. Угорі та з боків торбинки прорізати отвори для вказівного, великого та середнього пальців.
5. Оздобити вбрання ляльки: пришити або наклеїти на нього потрібні деталі (ґудзики, фартушок, намистинки тощо).
Щоб користуватися такою лялькою, слід одягти оздоблену торбинку на руку, просунути у верхній отвір вказівний палець, а в бокові отвори — великий та середній пальці. На вказівний палець
одягають голівку ляльки, а великий та середній пальці ляльковода
слугуватимуть руками (або лапами) іграшки.
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Подібну ляльку можна виготовити, використовуючи звичайну
шкарпетку та м’ячик для настільного тенісу, у яких прорізають
відповідні отвори для пальців.

прорізи
Пальчикові ляльки з поролону і тканини
Матеріали та обладнання: поролон (широкий брусок або рулончик і тонка смужка), клаптики тканини, мотузочка, голка, нитки
для вишивання, ножиці.
1. Із тканини вирізати круг.
2. Накласти круг із тканини на великий поролоновий брусок і перетягнути його мотузкою так, щоб утворилася кулька-голівка,
а тканина повністю закривала нижню частину бруска —
тулуб.
3. Прорізати на тканині по обидва боки отвори.
4. Вузьку поролонову смужку просунути крізь бокові отвори.
Це — руки (або лапи) іграшки.
5. Мотузочкою або вузенькою стрічкою стягнути виріб посередині,
роблячи «талію» ляльки.
6. Кольоровими нитками вишити ляльці деталі обличчя (або мордочки) та оздобити за задумом.
Керують такою лялькою, тримаючи за нижню частину тулуба.
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Пальчикові ляльки з фетру
Матеріали та обладнання: кольоровий фетр (драп, фліс, сукно),
клей ПВА, пінцет, нитки, голка.
1. Вирізати з картону шаблон-викрійку — прямокутник 7,5 х 4,5 см.
2. Обвести шаблон на складеній удвічі тканині і вирізати без припусків на шви.
3. На одній деталі наклеїти риси обличчя або мордочки тварини
та елементи вбрання чи зовнішнього вигляду (одяг, прикраси,
хутро).
4. Зшити обидві деталі з лицьового боку.
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