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ВІД АВТОРА

З

апропонована робота є продовженням збірника, який побачив
світ у 2015 році. Але, якщо перший призначений здебільшого для молодших
школярів, то моделі даного видання будуть цікаві для більш дорослої аудиторії.
Моделювання і конструювання технічних об’єктів корисне в будь-якому віці.
Воно допомагає краще пізнати світ техніки, розширює світогляд, вчить вправно і
безпечно користуватися багатьма інструментами. В посыбнику більш докладно
і наочно пояснюється черговість операцій і засоби виготовлення кожної моделі.
Це дасть змогу любителям моделювання, які не в змозі відвідувати гурток,
займатися вдома самостійно.
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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
ПЕРЕД РОБОТОЮ
Перед тим, як братися до роботи нам необхідно мати: кольорові олівці, лінійку,
кулькову ручку (стрижень без пасти), клей ПВА, ножиці.
Увага! Поспіх та неохайність у роботі - це, майже завжди, зіпсована модель.
Не дуже приємно дивитися на абияк пофарбовану заготівлю, вирізані, наче
пошматовані хижаками, деталі. Виготовлена модель з таких деталей світиться за
швами. Коли б подібним чином, виготовити справжню машину, то у водія стирчали
б відтіля і руки, і ноги.
Наші поради допоможуть запобігти цьому.
По-перше, навчіться правильно тримати ножиці – великий палець у верхньому
кільці, середній у нижньому, а вказівний повинен тримати зовні нижнє кільце,
допомагаючи стабільно утримувати інструмент.
При цьому руки, що тримають заготівлю і ножиці, повинні передпліччями
спиратися на стіл. Ножиці потрібно тримати на одному місці, а папір з зображенням
повертати в залежності від напрямку ліній. Завжди приводжу дітям такий приклад.
Коли ми їмо яблуко, то працюємо щелепами, адже не зуби обертаються навколо
яблука, а навпаки, ми обертаємо яблуко. Це порівняння викликає пожвавлення у
гуртківців і допомагає засвоїти вищесказане.
Всі моделі, представлені в посібнику, бажано виготовляти з цупкого паперу

формату А4.

Коли виникає питання, чи вирізати усі деталі разом, чи ні, то треба враховувати
умови в яких працюєш. При роботі в гуртку, коли учні знаходяться поряд одне з одним,
то деталі можуть переплутатись, або і зовсім потрапити у сміття.
Вирізані деталі треба згинати згідно з кресленням:
─ ∙ ─ ∙ ─ ∙ ця лінія означає, що по ній папір треба згинати від себе;
─ ─ ─ ─ по цій лінії папір треба згинати до себе.
Перед тим, як деталь згинати - проведіть, з помірним натиском по лініям,
кульковою ручкою (стрижнем без пасти), приклавши лінійку. У цьому разі згини
будуть охайні, рівні і чисті, що дасть змогу отримати якісну деталь.
Часто при склеюванні деталей, у майстрів-початківців виникають складнощі
від нерозуміння властивостей клею. Вони починають тиснути на місце склеювання,
що обов’язково деформує деталь.
Коли працюємо клеєм ПВА, - наносити його треба таким чином, щоб він
лягав рівномірним шаром на місце склеювання. Перед тим, як прикласти деталі для
склеювання – трошки заждіть, а, приклавши, зачекайте хвилину, дві, щоб дати шву
підсохнути.
Увага! Перед нанесенням клею візьміть собі за правило, - приміряти деталь до
місця склеювання. Це гарний спосіб уникнути помилок у роботі.
І ще порада - починайте роботу з головної деталі.
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ТРАНСПОРТНА
ТЕХНІКА
В цьому розділі:
•
•
•
•
•
•
•

Автофургон
Аеромобіль
Всюдихід
Електрокар
Електромобіль
Мініфургон
Швидкісний потяг

АВТОФУРГОН

Складається з таких частин:
1.Кабіна.
2.Кузов і рама.
3.Зміцнювальна планка.
4.Опора осі (3 шт).
5.Задня стінка кузову.
6.Колесо (6 шт).

Виготовлення моделі:
1.Розфарбувати кабіну, кузов, колеса.
2.Вирізати деталь 1 (кабіна), зігнути деталь згідно креслення. Склеїти.
3.Вирізати деталь 2 (кузов і рама), зігнути деталь згідно креслення, склеїти спочатку уздовж,
потім приклеїти передню стінку П.
4. Вирізати деталь 5 (задня стінка кузова), приклеїти на належне місце.
5.Вирізати деталі 4 (опори осі), зігнути деталі згідно креслення. Приклеїти дві опори до дна
кузова в означеному місці А, останню опору приклеїти до дна кабіни в означеному місці К.
6.Нанести клей на задню стінку кабіни М, приклеїти до передньої стінки кузова. При цьому
дно кузова і кабіни повинні знаходитись в одній площині.
7.Вирізати деталь 3 (зміцнювальна планка) і приклеїти її на дно кузова і кабіни одночасно.
8.Вирізати деталі 6 (колеса), приклеїти їх до картону і, після того, як клей висохне, вирізати
готові колеса, шилом зробити отвори у центрі.
9.Взяти зубочистку (вісь), нанести краплину клею на край, вставити в центр колеса. Потім вільним краєм вставити в опору і встановити друге колесо. Таким чином встановити всі колеса.
Модель готова!
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АЕРОМОБІЛЬ

Модель складається з таких частин:
1.Гвинт.
2.Корпус.
3.Опора гвинта.
4.Редуктор.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 2 (корпус), зігнути згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталь 4 (редуктор), зігнути згідно креслення, склеїти.
Увага! Клапани В, П, Н, Л обов’язково мають бути відігнуті назовні.
4.Приклеїти редуктор (деталь 4) до корпусу (деталь 2) в означеному місці 4.
Клеїти клапани до корпусу, як вказано на кресленні.
5.Вирізати деталь 3 (опора гвинта), зігнути як вказано на малюнку 1, приклеїти до корпусу
в означеному місці 3,1.
6.Вирізати деталь 1 (гвинт), відігнути лопаті гвинта на 15 градусів, приклеїти центральною
частиною до опори гвинта.
Модель готова!
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Мал. 1

ВСЮДИХІД
Модель складається з таких частин:
1, 1А.Корпус моделі.
2.Дах кабіни.
3.Кузов.
4.Кабіна.
5.Рами ходової частини.
6.Кронштейни кріплення рам.
7.Фари.
8.Гусениці.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1, 1 А, зігнути згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталь 5 (рами: лівий та правий борт), зігнути згідно креслення.
4.Щоб зробити гусениці, треба взяти пакувальний картон, що
має три шари. З цього картону вирізати дві смужки 10 х 230 мм.
Смужки з двох боків зволожити і дати полежати 5-7 хвилин. Після
цього, зняти верхні шари паперу, гофрований шар паперу є гусеницею.
5.Гусеницю приклеїти до відігнутих під 90 градусів клапанів рами
Мал. 1
правого та лівого борту.
Увага! Клапани повинні обов’язково бути відігнуті
від себе. При цьому край гусениці і край клапанів
повинні співпадати. Див. малюнок 1.
6. Вирізати деталь 6 (кронштейн), зігнути згідно
креслення. Дивись малюнок 2.
7.Кронштейни приклеїти до рами в означених місМал. 2
цях 6.
8.Рами з гусеницями приклеїти до кронштейнів.
Увага! При цьому верхній внутрішній край гусениці повинен торкатися верхнього
краю кронштейну. Таким чином, гусениці будуть приклеєні на одному рівні і буде достатній
простір поміж дном моделі і поверхнею, на якій вона стоятиме.
9.Вирізати деталь 4 (кабіна), зігнути згідно креслення. Приклеїти низ кабіни до корпусу моделі в означених місцях К. Верхні та нижні клапани повинні бути зігнуті до середини.
10.Вирізати деталь 2 (дах кабіни), приклеїти на належне місце. Увага! Заготівка даху ширше
на 5 мм кабіни. Це - передній козирок кабіни.
11.Вирізати деталь 7 (фари), приклеїти до боків корпусу з передньої його частини.
Модель готова!
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ЕЛЕКТРОКАР
Модель складається з таких
частин:
1.Платформа.
2.Приборний відсік.
2А.Панель керування.
3.Блок акумуляторів.
А – сидіння. Б – опори осей.
С – колонка штурвала, штурвал. К - колеса.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталі К (колеса), наклеїти на картон.
3.Вирізати деталь 1 (платформа), зігнути згідно креслення, склеїти.
4.Вирізати деталі 2, 2А, зігнути згідно креслення. На деталі 2А, у місці перехрестя Р, зробити
отвір діаметром 2 мм, склеїти.
5.Приклеїти приборний відсік (деталі 2, 2А) до торцевої і бокової поверхні платформи.
Увага! Клапан Д (деталь 2 А) обов’язково повинен бути відігнутий до себе на 90 градусів і приклеєний до верхньої поверхні платформи.
6. Вирізати деталі С (колонка і штурвал). Заготівку колонки скрутити у циліндр діаметром 2
мм і склеїти вздовж. Зробити отвір в центрі штурвалу, приклеїти до колонки. Вільний кінець
колонки вклеїти в отвір Р під кутом 60 градусів.
7.Вирізати деталь 3 (блок акумуляторів), зігнути згідно креслення, склеїти бокову поверхню,
нанести клей на нижні клапани і приклеїти до верхньої поверхні платформи в означеному
місці Бл. Після цього приклеїти верхню кришку блоку Кр.
8.Вирізати деталь А (сидіння водія), зігнути навпіл і приклеїти до кришки блоку акумуляторів.
9.Вирізати деталі Б (опори осей), зігнути згідно креслення, приклеїти до дна платформи в
означених місцях М.
10.Вирізати наклеєні на картон колеса, зробити шилом отвори у центрі. Взяти вісь (зубочистку), нанести клей на край і вставити в отвір колеса. Вільний кінець осі вставити в опору
і закріпити друге колесо. Таку ж операцію зробити з другою парою коліс.
Модель готова.
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ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ

Модель складається з таких частин:
1.Салон.
2.Рама.
3.Колеса.
К.Опори осей.

Виготовлення моделі:
1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (салон), зігнути згідно креслення, склеїти задню та передню частини
салону.
3.Вирізати деталь 2 (рама), зігнути згідно креслення, склеїти задню та передню частини.
4.Приклеїти салон до рами моделі.
5.Вирізати колеса деталі 3, приклеїти до картону, після висихання клею вирізати готові колеса і зробити у їх центрі отвори шилом.
6.Вирізати деталь К (опори осей), зігнути згідно креслення, приклеїти до дна рами в означеному місці К.
7.На вісь коліс (зубочистка), на край нанести клей і вставити в отвір колеса, вільний край осі
вставити в опору осі і надіти друге колесо. Таку ж операцію провести з другою парою коліс.
Модель готова.
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МІНІФУРГОН

Складається з таких частин:
1.Кузов.
2.Стінка кузова (задня).
3.Кабіна.
4.Дно кузова.
5.Стяжка.
К – колеса. В – опора осі.

Виготовлення моделі:
1.Розфарбувати кабіну, кузов, колеса.
2.Вирізати деталь 1 (кузов), зігнути деталь згідно креслення. Склеїти деталь спочатку
вздовж, потім приклеїти передню стінку П; вирізати деталь 2 (задня стінка кузова), приклеїти на місце.
3. Вирізати деталь 4 (дно кузова), зігнути згідно креслення, приклеїти на належне місце на
кузові.
4.Вирізати деталь 3 (кабіна), зігнути згідно креслення, склеїти.
5.Нанести клей на задню стінку кабіни і приклеїти до передньої стінки кабіни у місці С. При
цьому дно кабіни і кузова повинні знаходитися в одній площині.
6.Вирізати деталь 5 (стяжка), приклеїти її одночасно до дна кабіни і кузова.
7.Вирізати деталі В (опора осі), зігнути згідно креслення, приклеїти до дна фургону в означеному місці М і до дна кабіни в означеному місці А.
8.Вирізати деталі К (колеса), приклеїти до картону. Після того, як клей висохне, - вирізати
готові колеса і зробити шилом отвори у центрі.
9. Нанести клей на кінець осі (зубочистка) і вставити її у отвір в колесі. Вільний кінець осі
вставити в опору, після чого закріпити друге колесо. Провести ті ж самі дії з другою парою
колес.
Модель готова.
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ШВИДКІСНИЙ ПОТЯГ

Модель складається з таких частин:
1.Корпус.
2.Стабілізатори.
3.Жолоб.
4.Носова частина.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати модель.
2.Вирізати деталь 1 (корпус), зігнути згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталь 4, приклеїти до корпусу у означеному місці К.
4.Вирізати деталь 2, зігнути згідно креслення, приклеїти до корпусу в означеному місці 2.
5.Вирізати деталь 3 (жолоб), зігнути згідно кресленню (дивись схему).
6.Поставити потяг в жолоб.
Модель готова.
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ТРАКТОРИ
В цьому розділі:
• Трактор Фордзон
• Трактор
• Трактор «Котигорошко»

ТРАКТОР ФОРДЗОН
Модель складається з таких частин:

1.Корпус моделі.
1А.Задня частина корпусу.
2.Передні колеса.
2А.Ободи коліс.
3.Колеса задні.
3А. Ободи коліс.
4.Платформа.
4А.Захисні крила.

Виготовлення моделі:

С - сидіння.
У – утримувач сидіння.
Ш – штурвал.
К – колонка штурвалу.
Д –димар.
В – вісь задня.
П – вісь передня.
Ф – фари.

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталі 1, 1А (корпус), приклеїти деталь 1А в означеному місці А. Зробити отвір діаметром
1,5 мм в означеному місці К (колонка штурвалу). Зробити отвори діаметром 3 мм в місцях означених П (для передньої осі). Зробити отвори діаметром 3 мм в місцях означених О (для задньої осі).
Деталь зігнути згідно креслення, склеїти спочатку бокові поверхні, потім – дно.
3. Вирізати деталі 2 (колеса). У центрах деталей зробити отвори діаметром 3 мм, клапани зігнути
вліво і вправо через один. Вирізати деталі 2 А (ободи), приклеїти до клапанів по колу.
4.Вирізати деталі 3, 3А, зробити операцію аналогічну пункту 3.
5.Зі звичайного паперу вирізати прямокутник 80х30 мм, скрутити циліндр діаметром 3 мм (задня
вісь). Вісь вставити в корпус у отвори означені О. Вдіти на вісь колеса, так, щоб кінець осі не виходив за вісь з обох боків. На вісь намотати смужки М у вигляді ступки. Ступка повинна бути приклеєна одночасно до осі і колеса.
Дивись малюнок 1.
6.Зі звичайного паперу вирізати прямокутник
70х30 мм, скрутити циліндр діаметром 3 мм (передня вісь). Далі зробити операцію аналогічну
пункту 5.
7.Вирізати деталь 4 (платформа), зігнути згідно
креслення, трикутні клапани приклеїти в означеноМал. 1
му місці Тр.
Дивись малюнок 2.
Платформу приклеїти одночасно до корпусу в
означеному місці Пл і низу приладової дошки в
означеному місці Т.
8.Вирізати деталь 4А (захисні крила), зігнути, приклеїти до клапанів платформи.
Дивись малюнок 2.
Мал. 2
9.Вирізати деталь С (сидіння) і деталь У (утримувач). Утримувач зігнути у вигляді літери Z, до верху
приклеїти сидіння. Низ утримувача приклеїти до платформи в означеному місці У.
10. Зі звичайного паперу вирізати прямокутник 25 – 15 мм, скрутити циліндр діаметром 1,5 мм
(колонка штурвалу). Вирізати деталь Ш (штурвал), зробити в центрі отвір діаметром 1,5 мм. На
край циліндру нанести клей і вставити в отвір штурвалу, на вільний край циліндру нанести клей і
вставити в отвір К у корпусі.
11.Зі звичайного паперу вирізати прямокутник 35х20 мм, скрутити циліндр діаметром 4 мм (димар), край циліндру розрізати по колу і розгорнути у вигляді квітки. Приклеїти на корпус моделі в
означеному місці – Д.
12.Вирізати деталь Ф (фари), приклеїти на корпус в означеному місці.
Модель готова!
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ТРАКТОР
Модель складається з таких
частин:
1, 1А. Корпус моделі.
2. Рами гусениць.
3, 3А. Кабіна.
4. Гусениці.
5. Дно корпуса моделі.
6. Фари - 2 шт.
К - кронштейн – 4 шт.
Т – димар.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталі 1 та 1А, зробити отвір діаметром 4мм в означеному місці Т, зігнути згідно креслення, склеїти.
Увага! Деталь 1А з’єднується з деталлю 1 в означеному місці Б.
3.Вирізати деталь 5 (дно корпуса), приклеїти в належному місці. Корпус моделі готовий.
4.Вирізати деталі К (кронштейни), зігнути згідно креслення. Дивись малюнок 1.
Кронштейни приклеїти до корпусу в означеному місці К.
5. Вирізати деталі 2 (рами гусенець), зігнути згідно креслення. Вирізати деталі 4 (гусениці), приклеїти до клапанів рами.
Увага! Край клапанів і край гусениці повинні співпадати. Дивись малюнок 2.
6. Готові деталі рам з гусеницями приклеїти до клапанів на корпусі.
Увага! При цьому верхній внутрішній край гусениці
повинен торкатися верхнього краю кронштейнів.
Мал. 1
Тоді буде достатній простір між дном моделі і поверхнею, на якій вона стоятиме.
7.Вирізати деталь 3А (боки і дах кабіни), зігнути згідно креслення. Вирізати деталь 3 (передня і задня
частина кабіни), приклеїти до деталі 3А в належних
Мал. 2
місцях, дивись малюнок 3.
8.Нанести клей на корпусі моделі в означеному місці П і на клапанах d (кабіни) приклеїти до корпусу.
Увага! При цьому нижні торці деталі 3 повинні спиратися на корпус.
9. Вирізати деталь 6 (фари), приклеїти на бокові поверхні корпусу у його передній частині.
10. З звичайного паперу вирізати
прямокутник 45 х 30 мм (димар),
скрутити циліндр діаметром 5 мм,
склеїти його вздовж і краєм вклеїти в отвір на корпусі в означеному
місці Т.
Модель готова!
Мал. 3
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ТРАКТОР
«КОТИГОРОШКО»
Модель складається з таких частин:
1, 1А.Корпус моделі.
2.Кабіна.
3.Підлога кабіни.
4.Дах кабіни.
5.Рами гусениць.
6.Кронштейни.
К – фари. Д – димар. Г – гусениці.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталі 1, 1А (корпус), зробити отвір діаметром 3 мм в означеному місці Д, приклеїти
частину корпусу, що недостає, у вказаному місці А, зігнути корпус згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталі 6 (кронштейни), зігнути згідно креслення. Дивись малюнок 1.
4.Кронштейни приклеїти до корпусу моделі в означених місцях 6.
5.Вирізати деталі 5 (рами), обов’язково зігнути під
90 градусів (від себе) клапани згідно креслення.
Мал. 1
6.Щоб зробити гусениці треба взяти картон для
пакування, що має три шари, вирізати чотири смужки 10 х 120 мм. Смужки зволожити з обох боків, через 5 – 7 хвилин зняти верхні шари. Гофрований шар - це є гусениці.
7.Гусениці приклеїти до рам на клапани.
Увага! Край гусениці повинен співпадати з краєм клапана. Дивись малюнок 2.
8.Рами з гусеницями приклеїти до кронштейнів на
корпусі моделі.
Увага! При цьому рами внутрішніми поверхнями
клапанів навішуються на кронштейни, потрібно
Мал. 2
слідкувати, щоб нижня частина гусениці знаходилась горизонтально до поверхні, на якій модель буде стояти.
9.Вирізати деталь 2 (кабіна), зігнути згідно креслення, склеїти збоку.
10.Вирізати деталь 3 (підлога), приклеїти до низу кабіни.
11.Вирізати деталь 4 (дах), приклеїти на належне місце.
12 Готову кабіну приклеїти до корпусу, в означеному місці М.
13.Вирізати деталі К (фари), приклеїти до належного місця.
14.Димар виготовити зі звичайного паперу: вирізати прямокутник 40 х 25 мм, згорнути з нього
циліндр діаметром 3 мм, на низ якого намотати прямокутник з цього ж паперу 15 х 40 мм. Готовий
димар вклеїти в отвір Д на корпусі (дивись фото).
Модель готова!
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БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА
В цьому розділі:
•
•
•
•
•

Бульдозер
Екскаватор
Електронавантажувач
Каток
Мінінавантажувач

БУЛЬДОЗЕР

Модель складається з таких частин:
1.Корпус моделі.
7.Стяжка балок.
2.Дно корпуса.
8.Гусениці.
3.Радіатор.
9.Балка, лівий борт.
4.Рама гусениці, лівий борт.
9 А. Балка, правий борт.
4А. Рама гусениці, правий
10. Дах кабіни.
борт.
Б, С – кронштейни,
5.Відвал.
Т – димар,
6.Кабіна.
Z – гідроциліндри

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (корпус), зігнути деталь згідно креслення. Склеїти бокові поверхні. Вирізати деталь 3
(радіатор), зігнути, приклеїти на корпус спереду.Вирізати деталь 2 (дно корпуса), приклеїти. Корпус готовий.
3.Вирізати деталі Б і С (кронштейни). Зігнути згідно креслення, приклеїти до корпусу моделі в означених
місцях Б і С.
4.Вирізати деталь 4 (рама гусениці, лівий борт), відігнути клапани під прямим кутом від себе. Вирізати деталь 8 (гусениця), приклеїти до клапанів по периметру рами.
Увага! Клеючи гусеницю до рами, треба слідкувати, щоб края гусениці співпадали з краєм відігнутих клапанів рами, дивись малюнок
1.
5. Таку ж операцію виконати з деталлю 4 А.
6.Нанести клей на кронштейни Б і С лівого та правого борту. Приклеїти готові деталі 4 і 4 А відповідно до лівого та правого борту.
Увага! Клеїти треба так, щоб верхній внутрішній виступ гусениці
«ліг» зверху кронштейнів Б і С, що забезпечить достатній простір
між дном моделі і поверхнею, на якій вона стоятиме.
Мал. 1
7.Вирізати деталь 6 (кабіна), склеїти бокові поверхні, нижні клапани зігнути до середини під прямим кутом, і приклеїти до відповідного місця на корпусі моделі (дивись фото).
Вирізати деталь 10 (дах) і приклеїти до кабіни зверху на клапани, які відігнуті назовні.
8.Вирізати деталь 9 (балка лівого борту) і деталь 9 А (балка правого борту), зігнути згідно креслення.
9.Вирізати деталь 7 (стяжка балок), зігнути згідно креслення.
10.З цих деталей зібрати конструкцію
утримання відвала, дивись малюнок 2.
Увага! Стяжка балок 7 повинна бути зігнута під прямим кутом вздовж і приклеєна клапанами до балок.
11.Конструкцію утримання відвала приклеїти до лівого і правого борту в означеному місці К горизонтально.
12.Вирізати деталь 5 (відвал), зігнути
згідно креслення, склеїти. Нижньою
Мал. 2
кромкою відвал поставити на площину, на якій стоїть модель, приклеїти до конструкції утримання.
13.Для виготовлення димаря зі звичайного паперу вирізати прямокутник 40 х 25 мм, на стрижні кулькової
ручки скрутити трубку діаметром 4 мм, склеїти. Один кінець трубки розрізати на декілька пелюсток і приклеїти до корпусу моделі в означеному місці Т.
14. Для виготовлення гідроциліндрів, що підіймають відвал, зі звичайного паперу вирізати два прямокутника розміром 45 х 30 мм та зробити циліндри діаметром 5 мм. Циліндри приклеїти нижньою частиною до
стяжки балок, боковою частиною до корпусу моделі з лівого та правого борту в означеному місці Z.
Модель готова!
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ЕКСКАВАТОР

9.Корпус підшипника.
10.Кришка підшипника.
11.Гусениці.
А. - скоба ковша. С. - скоба стріли. Ш – шарнір ковша, Ш1 – шарнір ланки.
Ш2 – шарнір стріли. У – упор гідроциліндрів
(4 шт). К – ось платформи. Дно пл. – дно
платформи (схема). Дн. – дно корпусу. Гд. –
гідроциліндри – 4 шт.

Модель складається з таких частин:

1.Платформа поворотна.
2.Рами гусениць.
3.Ківш.
4.Стріла, друга ланка.
5.Корпус моделі.
6.Стріла, перша ланка.
7.Кабіна.
8.Дах кабіни (задня і бокові стінки).

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталі 5 (корпус моделі), зігнути згідно креслення, склеїти бокові поверхні. Вирізати деталь Дн (дно корпусу), приклеїти на належне місце. Вирізати деталь 9 (корпус підшипника), склеїти
бокову поверхню, зігнути зубчики (обов’язково усередину), приклеїти до корпусу моделі в позначеному колом місці. Вирізати деталь 10 (кришка), зробити шилом отвір в перехресті, приклеїти до
корпусу підшипника.
Поставити деталь на рівну поверхню, гострим шилом зробити отвори в корпусі, зверху і в дні.
Для цього шило вставити в отвір на підшипнику. Шило потрібно тримати вертикально.
3.Вирізати деталі 2 (рами гусениць), зігнути клапани від себе. Вирізати деталь 11 (гусениці), приклеїти до рами. При цьому край гусениці і край клапану рами повинні співпадати. Приклеїти готові
деталі до корпусу моделі з боків і зверху у місцях позначених – Гус. Дивись малюнок 1.
4.Вирізати деталь 1 (поворотна платформа), зігнути згідно креслення, шилом зробити отвір в пере
хресті – М, склеїти. Вирізати деталь дно пл. (дно платформи) і приклеїти на належне місце.
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4.Вирізати деталь 1 (поворотна платформа), зігнути згідно креслення, шилом зробити отвір в перехресті М, склеїти. Вирізати деталь Дно пл. (дно платформи) і приклеїти на належне місце.
Поставити готову деталь на рівну поверхню, вставити шило (тримаючи його вертикально)
в отвір М, зробити отвір у дні платформи.
5. Зі звичайного паперу вирізати прямокутник 50 х 25 мм, по довжині скрутити циліндр діаметром 2 мм (ось платформи), вирізати
шайбу Шб, зробити отвір у центрі.
К - корпус моделі
На край осі нанести клей, поставити
П - подшипник, Кр - кришка
шайбу. Вільний край осі, через отвоГ - гусениця
Р - рама гусениці
ри в платформі і корпусі, вивести
Мал. 1
наскрізь, Потім на край осі нанести
клей і вставити другу шайбу Шб. Таким чином, платформа може обертатися на 360 градусів.
6.Вирізати деталь 3 (ківш), зігнути заготівлю згідно креслення. Вирізати деталь А (скоба), зігнути
згідно креслення, приклеїти до ковшу у місці позначеному А. Вирізати деталь Ш (шарнір ковша),
зігнути згідно креслення, приклеїти до ковшу у місці означеному Ш.
7.Вирізати деталь 4 (ланка стріли), зігнути згідно креслення.
8.Вирізати деталь 6 (ланка стріли), зігнути згідно креслення. Зробити прорізи в позначених суцільними лініями місцях Пр, склеїти під означеними штрихуванням кутами.
9.Вирізати деталь С (скоба), зігнути згідно креслення, приклеїти до платформи в означеному місці С.
10.На рівну поверхню поставити ківш (зубцями праворуч), взяти деталь 4 (ланка стріли), приклеїти до деталі А (скобі ковша). Увага! Поки клей не висохне – деталь тримати вертикально.
11.Взяти деталь 6 (ланка стріли) і приклеїти одночасно до другої ланки стріли в місцях позначених перехрестям і до скоби С, що на платформі. Дивись малюнок 2.
12.Вирізати зі звичайного паперу прямокутник 45 х 20 мм, по довжині скрутити трубку діаметром 2 мм, склеїти уздовж. Це є шток циліндру.
Вирізати зі звичайного паперу прямокутник 30 х 25 мм, по ширині намотати на край штоку, склеїти уздовж – це корпус циліндру. Край циліндру (дно) і край штока розрізати по колу і розгорнути у
вигляді квітки. Дно циліндру приклеїти до упору У, зігнутого під кутом 90
градусів, шток приклеїти до шарніру
Ш (ківш). Після цього приклеїти упор
до ланки стріли.
Таким же чином виготовити гідроциліндр 2.
Дивись малюнок 2.
13.Таким же чином виготовити два
гідроциліндра стріли. Края гідроциліндрів розрізати по колу на 5 мм і
А - Скоба ковша С - Скоба платформи
розгорнути у вигляді квітки. На край
Ш - Шарнір ковша Ш1- Шарнір ланки
штока намотати і приклеїти вузеньку
Ш2- Загальний шарнір стріли
1 -Гідроциліндр ковша 2 -Гідроциліндр ланки
стрічку паперу так, щоб утворився
3 - Гідроциліндр стріли
невеличкий бортик. Приклеїти дно
У - Упори гідроциліндрів
циліндрів до зігнутих упорів У, бортик
Мал. 2
циліндру до стріли, потім приклеїти
упори до платформи в означених місцях У. Дивись малюнок 2.
14. Вирізати деталь 7 (кабіна), зігнути згідно креслення і приклеїти в означеному місці Каб. Вирізати деталь 8 (дах і передня частина кабіни), зігнути, приклеїти на належне місце.
Модель готова!
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ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧ
Модель складається з таких частин:
1.Корпус моделі.
2.Рама.
3.Каркас кабіни.
4.Сидіння.
5.Приладова дошка.
6.Штурвал.

Виготовлення моделі:

6А.Колонка штурвала.
7.Дах кабіни.
8.Передні колеса.
9.Задні колеса.
А. Утримувачі вантажу.
Б. Утримувач осі.

1.Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус моделі), зігнути згідно креслення, зробити отвори для встановлення передньої
осі в перехрестях 0. Зробити отвір в перехресті Б для встановлення колонки штурвала.
3.Вирізати деталь 3 (каркас кабіни), зігнути. Приклеїти задні клапани каркасу до верхнього краю задньої
стінки корпусу, передні клапани каркасу
приклеїти до підлоги в передній її частині.
Вирізати деталь 7 (дах), зігнути, приклеїти на належне місце. Дивись малюнок 1 у тексті.
4.Вирізати деталь 2 (рама), на заготівлі ретельно прорізати означені суцільні лінії. Зігнути згідно креслення.
Увага! Повинна вийти пустотіла конМал. 1
струкція зі швом на внутрішній поверхні. При цьому цей шов клеїти не потрібно. Раму треба клеїти на прямокутних згинах А, що утворюють
конструкцію з обох боків.
Дивись малюнок 2.
5.Раму приклеїти до передньої стінки корпусу моделі, при цьому нижній край рами і дно корпусу
мають бути в одній площині.
6.Вирізати деталі А (утримувачі вантажу), зігнути,
склеїти. Приклеїти деталі до рами в нижній її частині на одному рівні.
7.Вирізати деталь 6А (колонка штурвала), скрутити на стрижні від кулькової ручки, склеїти уздовж.
На краю зробити надрізи і розгорнути їх у виглді
Мал. 2
пелюстків квітки. До пелюстків приклеїти штурвал
- деталь 6, другий кінець деталі вклеїти в отвір Б під кутом 90 градусів до підлоги.
8.Вирізати деталь 4 (сидіння), зігнути, приклеїти до корпусу моделі зверху, напроти штурвалу.
9.Вирізати деталь 5 (приладова дошка), зігнути, приклеїти до каркасу кабіни у середині, приблизно на рівні
штурвалу.
10.Вирізати деталь 8, 9 (колеса), приклеїти на картон. Після того, як висохне клей – вирізати, зробити у
центрі отвори шилом.
11. Вирізати деталь Б (утримувач осі), зігнути, приклеїти в означеному місці Б на дні корпусу.
12.Взяти переднє (велике) колесо, вставити в отвір зубочистку (вісь), кінець якої змащений клеєм. Вільний
кінець осі вставити в отвори 0, нанести клей на край осі і поставити друге колесо. З іншою парою коліс
вчинити так само.
Модель готова!
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КАТОК

Модель складається з таких частин:
1.Рама моделі.
2, 2А.Каток (валець).
3, 3А, 3С.Кожух двигуна.
4.Рама катка.
К – колеса. Р – утримувач осі.
М – прожектор. Ст – стяжка.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (рама), зігнути згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталь 2 (зовнішня поверхня катка), зігнути, склеїти. Вирізати деталь 2А (бокові поверхні), зробити в центрі отвори діаметром 1,5 мм, приклеїти до деталі 2 у відповідних місцях.
4.Вирізати деталь 4 (рама катка), зробити отвори в перехрестях шилом, зігнути згідно креслення, склеїти.
Дивись малюнок 1.
Увага! Для більшої міцності рами обов’язково склеїти ребра жорсткості, там де вони перетинаються при
згинанні заготівлі.
5.Приклеїти раму катка до рами моделі в означеному місці Д. При цьому обидві деталі повинні знаходитись
в одній площині. Вирізати деталь Ст (стяжка) і приклеїти до місця стику деталей.
6.Вирізати деталь 3 (кожух двигуна). Вирізати деталі 3А і 3С. Приклеїти кожну в означених місцях (3А і 3С) до першої деталі 3.
Зібрану таким чином деталь кожуху зігнути
згідно креслення.
Увага! Клапан деталі 3А обов’язково зігнути до себе, він має бути приклеєний до
верхньої поверхні рами моделі. Нижню
частину деталі 3С приклеїти до заднього
торця рами. Бокові частини кожуху нижньою частиною приклеїти до бокових стоМал. 1
рін рами. Дивись малюнок 2.
7.Вирізати деталь 5 (кабіна), зігнути згідно креслення, склеїти.
Увага! Бокові клапани Пр і задній клапан m обов’язково зігнути до себе. Задній клапан m приклеїти впритул до кожуха, бокові клапани Пр приклеїти до верхньої поверхні рами моделі і частково спереду до рами
катка. Тепер бокові клапани виглядають, як приступки до кабіни.
8.Вирізати деталь Р (утримувач осі), зігнути, приклеїти до дна рами в означеному місці Р.
9.Вирізати деталь К (колеса), приклеїти кожну до набору з трьох, склеєних між собою кіл з картону діаметром 22 мм. У центрі коліс зробити отвори діаметром 1,5 мм.
10.Щоб завершити виготовлення моделі потрібні осі для катка і коліс довжиною 70 і 60 мм відповідно.
Для цієї мети можна скористатися невеличкими шампурами з деревини.
Каток вставити в раму і проштовхнути
ось в отвори рами і катка, ось закріпити клеєм на рамі.
На край осі коліс нанести клей, вставити в отвір одне колесо, вільний кінець
осі проштовхнути в утримувач, на край
осі нанести клей і поставити друге колесо.
Мал. 2
11.Вирізати деталь М (прожектор), наклеїти на передній край кабіни.
Модель готова!
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МІНІНАВАНТАЖУВАЧ
Модель складається з таких частин:
1.Корпус моделі.
1А.Дно корпусу.
2.Кабіна.
2А.Бокові стінки кабіни.
2В.Дах кабіни.
3.Ківш.
3А.Бокові стінки ковша.
4.Утримувач тяг.
5.Тяга (лівий борт).
5А. Тяга (правий борт).
6.Гідроціліндри.
7.Кріплення.
К - колеса (4 штуки).

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (корпус), зігнути згідно креслення, склеїти.
Вирізати деталь 1А (дно), приклеїти до корпусу в належному місці.
3.Вирізати деталь 2 (кабіна), зігнути згідно креслення. Вирізати деталь 2А (бокові стінки), зігнути
згідно креслення, приклеїти до деталі 2 з боків. Вирізати деталь 2В (дах). Приклеїти на належне
місце так, щоб козирки були однакові завширшки з усіх боків кабіни.
Увага! Клапани, що знизу конструкції, обов’язково відігнути назовні. Приклеїти кабіну по
центру корпуса зверху.
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Увага! Передня частина кабіни є там, де велике вікно.
4.Вирізати деталі К (колеса), приклеїти до картону. Після того, як клей висохне, вирізати. Приклеїти колеса до корпусу в означених місцях К.
5.Вирізати деталь 4 (утримувач), зігнути бокові виступи під 90 градусів, приклеїти в означеному
місці У. При цьому нижній край утримувача повинен бути на рівні дна, а поміж боками утримувача і корпусом моделі повинна бути однакова відстань з обох бортів.
6.Вирізати деталь 3 (ківш), зігнути. Вирізати деталі 3А (боки ковша), приклеїти з обох боків, при
цьому треба формувати геометрію ковша по деталі 3А.
7.Вирізати деталі 5, 5А (тяги), обидві зігнути уздовж під кутом 90 градусів (обов’язково до себе).
8.Поставити модель на рівну поверхню. Спереду моделі поставити ківш в одному сантиметрі.
Взяти тяги і приклеїти з обох боків, одним кінцем до ковша, другим – до утримувача (деталь 4).
Вирізати деталі 6 (гідроциліндри), приклеїти з обох боків до тяги і утримувача. Дивись малюнок 1.
9.Вирізати деталь 7 (кріплення), зігнути, приклеїти до корпусу і ковша по центру.

Мал. 1
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ЛІТАКИ
В цьому розділі:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Біплан
Гідролітак
Космоліт
Літак Рама
Літачок Оса
Літачок Шмель
Літачок Бджілка
Літачок Колібрі
Транспортній літак

БІПЛАН

Модель складається з таких
частин:
1.Фюзеляж.
2.Хвостова балка.
3.Крила нижні.
4.Крила верхні.
5.Кілі.
6.Стабілізатор.
7.Шасі.
8.Лопаті гвинта.
9.Шайби.
10.Частина деталі 1.
11.Стійки.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (фюзеляж), зігнути згідно креслення.
3.Вирізати деталь 10 (частина деталі 1), зігнути, приклеїти до передньої частини деталі 2 в означеному місці М.
4.Склеїти фюзеляж, спочатку бокові поверхні,
потім приклеїти дно.
5.Вирізати деталь 2 (хвостова балка), зігнути,
приклеїти до фюзеляжу в означеному місці Ф.
При цьому, верхній клапан приклеїти до верху
фюзеляжу не згинаючи. Бокові клапани повинні
бути відігнуті назовні і приклеєні до задньої часМал. 1
тини фюзеляжу.
Дивись малюнок 1.
6.Вирізати деталь 3 (крила нижні), передні кромки зігнути двічі вздовж для кращої жорсткості
деталей, клапани К відігнути до низу і приклеїти до боків фюзеляжу в означених місцях 3.
7.Вирізати деталь 4 (крила верхні), передню кромку зігнути двічі вздовж. Приклеїти на фюзеляж
одночасно до верху в означеному місці 4, до боків в означених місцях Кл.
8.Вирізати деталь 6 (стабілізатор), зігнути краї під 90 градусів від себе.
9.Вирізати деталі 5 (кілі), приклеїти до відігнутих частин стабілізаторів.
10.Вирізати деталь 11 (стійки), двічі зігнути вздовж для кращої жорстокості, клапани відігнути
назовні під кутом 90 градусів. Потім приклеїти до нижніх крил в означених місцях Ст. Тримаючи
стійку вертикально, приклеїти до верхнього крила.
Увага! Не треба склеювати обидві частини стійки між собою!
11.Вирізати деталі 7 (А,В,С - шасі), склеїти стійку і колеса в деталі А, клапани відігнути назовні,
приклеїти в означеному місці А на дні моделі. Склеїти колеса і стійку в деталі В, один клапан відігнути під кутом 90 градусів, приклеїти його до дна моделі в означеному місці 7б; другий клапан
приклеїти до борту фюзеляжу. Деталь С приклеїти в означеному місці – 7с.
12.Вирізати деталі 9 (шайби). Вирізати лопаті гвинта – деталі 8. Лопаті приклеїти до шайби з
намальованими промінцями, другою шайбою закрити стики між лопатями, і найменшу шайбу
приклеїти зверху. Останні шайби прикріпити знизу гвинта і приклеїти до фюзеляжу в означеному
місці Гв.
Модель готова!
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ГІДРОЛІТАК

Модель складається з таких частин:
1.Фюзеляж.
2.Кормова частина фюзеляжу.
3.Крила.
4.Двигуни.
5.Передня частина фюзеляжу.
6.Стабілізатори.
Д – крильчатки

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (фюзеляж). Вирізати деталь 5 (передня частина), приклеїти до деталі 1 в
означеному місці П. Вирізати деталь 2 (кормова частина), приклеїти до фюзеляжу в означеному місці К. Зігнути деталь згідно креслення, склеїти фюзеляж.
3.Вирізати деталь 3 (крила), зігнути передню кромку крил двічі. Таким чином, збільшиться жорсткість крил. Приклеїти до фюзеляжу одразу з боків і зверху фюзеляжу в означених місцях Кр.
4.Вирізати деталі 6 (стабілізатори), зігнути кінцівки крил під кутом 90 градусів, приклеїти до фюзеляжу в означених місцях Ст.п., Ст.л.
5.Вирізати деталі 4 (двигуни), зігнути, склеїти. Приклеїти до крил зверху в означених місцях.
6.Вирізати деталі Д (крильчатки), нанести клей на зворотній бік зубців за допомогою олівця
встановити деталь усередину двигуна на 5 мм вглиб.
Модель готова!
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КОСМОЛІТ

Модель складається з таких частин:
1.Фюзеляж.
2.Кіль лівий.
3.Крила.
4.Кіль правий.
5.Шасі.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (фюзеляж), зігнути згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталь 3 (крила), зігнути згідно креслення, склеїти.
4. Приклеїти крила до фюзеляжу одразу в означеному місці М і клапанами Кл і Кп в означених
місцях.
5.Вирізати кілі, зігнути згідно креслення, приклеїти клапанами то торців крил знизу (під номером
2 до лівого крила, під номером 4 до правого крила).
6.Вирізати шасі С, склеїти обидві частини разом, клапани відігнути назовні. Приклеїти до фюзеляжу в означеному місці С.
7.Вирізати шасі А і Б. Провести операцію аналогічну пункту 5. Приклеїти до крил в означених
місцях А і Б.
Модель готова!
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ЛІТАК «РАМА»
Модель складається з таких
частин:

1.Фюзеляжі – 2шт.
2.Кабіна.
3.Крила.
4.Лопаті гвинта.
5.Хвостові колеса.
6.Шасі.
7.Кілі.
8.Стабілізатори Б і D.
А.Шайби А і А1.

Виготовлення моделі:
1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталі 1 (фюзеляжі), зігнути згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталь 3 (крила), зігнути, склеїти.
4.Вирізати деталь 8Б (стабілізатор), зігнути, склеїти.
5.Поставити обидва фюзеляжі на рівну поверхню, паралельно один одному. Відстань між ними
повинна дорівнювати довжині деталі 8Б (стабілізатор) по зовнішнім кромкам фюзеляжів.
6.Приклеїти стабілізатор зверху фюзеляжів в означених місцях 8. Одночасно приклеїти до фюзеляжу крила в означених місцях 1.
7.Вирізати деталі 7 (кілі), приклеїти до зовнішнього краю фюзеляжів в означеному місці Кл. Вирізати деталі 8D, зігнути, приклеїти до кіля в одній площині з деталлю 8Б.
Дивись малюнок 1.
8.Вирізати деталь 2 (кабіна), зігнути,
склеїти. Приклеїти кабіну до крил в означеному місці 2.
9.Вирізати деталь 6 (шасі), зігнути, приклеїти до фюзеляжу, в означених місцях 6.
Мал. 1

10.Вирізати деталі 5 (хвостові колеса), зігнути, приклеїти на край фюзеляжу в означених місцях – 5.
11.Вирізати деталі 4 (лопаті). Вирізати деталь А1. До кожної шайби приклеїти по три лопаті. Зверху приклеїти вирізані шайби А. Це є гвинти. Приклеїти гвинти до фюзеляжів спереду в означених
місцях.
Модель готова!
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ЛІТАЧОК «ОСА»
Модель складається з таких
частин:

1.Кабіна.
2.Крила.
3.Стабілізатор.
4.Хвостова балка.
5.Кіль.
6.Двигун.
7.Шасі підкрильні.
8.Шасі носове.
К – лопаті гвинта.
А – шайби.
М– кронштейн.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (кабіна), зігнути згідно креслення, склеїти бокові поверхні, потім приклеїти дно.
3.Вирізати деталь 4 (балка), зігнути згідно креслення, склеїти.
4.Приклеїти балку до кабіни в означених місцях – N, Б, С, С
Дивись малюнок 1.
5.Вирізати деталь 2 (крила), зігнути згідно креслення. Для більшої жорсткості конструкції кромку
зігнути двічі вздовж. Склеїти, приклеїти
одночасно до дна і боків кабіни в означених місцях Кр і Кл.
6.Вирізати деталі 5 (кіль), зігнути згідно креслення, приклеїти на край балки зверху.
Увага! Для більшої міцності кіля передню кромку зігнути двічі вздовж.
7. Вирізати деталь 3 (стабілізатор),
Мал. 1
кромку зігнути двічі вздовж, приклеїти
деталь до кіля зверху на відігнуті на 90 градусів клапани.
8.Вирізати деталь 6 (двигун), зігнути згідно креслення, приклеїти до кабіни в означеному місці Д.
9.Вирізати деталь М (кронштейн), зігнути, приклеїти до двигуна в означеному місці М.
10.Вирізати шайби О і А. До шайби О приклеїти деталі К (лопаті гвинта), шайбу А приклеїти на
стик лопатей. Вийде гвинт. Гвинт приклеїти до кронштейну.
11.Вирізати деталь 7 (шасі підкрильні), клапани відігнути назовні
під 90 градусів. Стійки коліс, колеса склеїти. Приклеїти до крил знизу. Як знайти місце кріплення шасі
дивись малюнок 2.
12.Вирізати деталь 8 (шасі носове), зігнути, приклеїти на дно кабіни в означеному місці Т.
Модель готова!
Мал. 2
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ЛІТАЧОК «ШМЕЛЬ»
Модель складається з таких
частин:
1, 1А, 1Б. Фюзеляж.
2.Стабілізатор.
3.Крила.
4.Двигуни.
5.Утримувачі осі.
Д.Внутрішність двигуна.
К.Колеса.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (фюзеляж), зігнути. Вирізати деталі 1А, 1Б, зігнути. Приклеїти деталь 1А до
деталі 1 в означеному місці Ф. Приклеїти деталь 1Б до деталі 1 в означеному місці Н.
3.Склеїти бокові поверхні фюзеляжу, потім приклеїти дно.
4.Вирізати деталь 2 (стабілізатор), зігнути, приклеїти до хвостової частини фюзеляжу в означеному місці Ст.
5.Вирізати деталь 3 (крила), зігнути, склеїти.
6.Приклеїти крила до фюзеляжу в означеному місці Кр, відігнуті до низу клапани Т приклеїти до
боків фюзеляжу.
7.Вирізати деталі 4 (двигуни), склеїти. Вирізати деталі Д, нанести клей на зворотній бік зубців,
вклеїти в середину двигуна за допомогою олівця.
8.Приклеїти двигуни до крил знизу в 10 мм від фюзеляжу так, щоб двигуни були на 3-4 мм висунуті вперед від кромки крила.
9.Вирізати деталі К (колеса), наклеїти на картон. Зробити отвори діаметром 1,5 мм в центрі коліс. Вирізати, коли клей висохне.
10. Вирізати деталі 5 (утримувачі), зігнути, приклеїти до дна фюзеляжу в означеному місці У.
Взяти ось (зубочистку), на край нанести клей, вставити в отвір в колесі, вільний край вставити в
утримувач осі, на край нанести клей і надіти друге колесо, тримаючи ось за протилежний край.
Таким же чином вставити другу пару коліс.
Модель готова!
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ЛІТАЧОК «БДЖІЛКА»
Модель складається
з таких частин:
1, 1А.Фюзеляж.
2.Хвостова балка.
3.Крила.
4.Стабілізатор.
5л, 5п. Кіль (нижня частина).
6.Переднє шасі.

Виготовлення моделі:

7.Лопаті
повітряних
гвинтів.
8.Шасі підкрильні.
9.Кронштейн.
10, 10А. Двигуни.
Б.Шайба для гвинта
(нижня).
К.Шайба для гвинта
(верхня).

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (фюзеляж), зігнути згідно креслення. Вирізати деталь 1А, зігнути, приклеїти до фюзеляжу в означеному місці m. Склеїти спочатку бокові поверхні фюзеляжу, потім приєднати дно (на
ньому схема літачка).
3.Вирізати деталь 2 (хвостова балка), зігнути згідно креслення, приклеїти до фюзеляжу, клапан М - до
верху фюзеляжу в означеному місці М, клапани, відігнуті назовні під кутом 90 градусів, приклеїти до
корми фюзеляжу в означених місцях А.
4.Вирізати деталь 3 (крила), зігнути кромку крила двічі вздовж (для міцності деталі), склеїти крило. Приклеїти крила до фюзеляжу зверху в означеному місці Кр і з боків в означених місцях Бк.
5.Вирізати деталь 4 (стабілізатор), зігнути краї (кілі) під кутом 90 градусів і приклеїти на край балки в
означеному місці Ст. До кілів приклеїти нижні частини деталі 5 до розташованої ліворуч деталі 5л, праворуч деталі 5п.
Дивись малюнок 1.
6.Вирізати деталі 10 (двигуни) зігнути згідно креслення. Приклеїти кожному спочатку верхні клапани, що є на деталі 10,
потім наклеїти деталь 10А зверху нижніх клапанів.
Дивись малюнок 2.
7.Приклеїти двигуни (означеним місцем Дв) до низу крил в 30
Мал. 1
мм від фюзеляжу.
8.Вирізати деталь 9 (кронштейн), зігнути, приклеїти до дна фюзеляжу в означеному місці Д і його боків
в означених місцях Ф.
Дивись малюнок 3.
Вирізати деталь 8 (шасі), склеїти колеса і стійки, клапанами приклеїти до кронштейну ліворуч та праворуч.
Дивись малюнок 3.
Мал. 2
9.Вирізати деталь 6 (переднє шасі), склеїти колеса і стійку, клапани відігнути назовні на 90 градусів, приклеїти на дно фюзеляжу в означеному місці Т.
10.Вирізати деталь 7 (лопаті гвинта), вирізати деталь Б (нижня шайба), приклеїти до неї три лопаті, зверху приклеїти шайбу К.
Гвинти приклеїти до центру передньої
частини двигунів.
Модель готова!
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Мал. 3

ЛІТАЧОК «КОЛІБРІ»
Модель складається з таких частин:
1.Кабіна.
2.Хвостова балка.
3.Двигун.
4.Крила.
5.Стабілізатор.
6.Кіль.
6п.Жорсткість кіля.
7.Утримувач шасі.
В – гвинт. К – кронштейн гвинта.
А - шасі. С - заднє коліщатко (дутик).

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (кабіна), зігнути згідно креслення, зробити отвір діаметром 5 мм в означеному місці Д, склеїти спочатку бокові поверхні, потім приклеїти дно.
3.Вирізати деталь 2 (балка), скрутити деталь в циліндр діаметром 5 мм, склеїти уздовж, це є балка.
На край балки нанести клей, вставити в отвір Д на кабіні. При цьому вільний край балки має бути
завдовжки 80 мм. Обидві деталі встановити на рівну поверхню і дати можливість клею висохнути.
Увага! Осьові лінії кабіни і балки повинні співпадати.
4.Вирізати деталь 3 (двигун), зігнути,
обов’язково, згідно креслення, склеїти. Приклеїти двигун до даху клапанами М і до задньої
стінки кабіни клапаном Н. Дивись малюнок 1.
5.Вирізати деталь 4 (крила), зігнути згідно
креслення. Для більшої жорсткості крил переМал. 1
дню кромку зігнути двічі вздовж. Крила приклеїти одночасно до даху кабіни в означеному місці Кр і до боків кабіни клапанами Клап.
6.Вирізати деталь 6 (кіль), зігнути. Вирізати деталь 6п (жорсткість), зігнути двічі для придання
об’єму і жорсткості. та скріпити цією деталлю обидві частини кіля. Приклеїти кіль на край балки
нижніми клапанами. Верхні клапани відігнути назовні під кутом 90 градусів.
7.Вирізати деталь 5 (стабілізатор), зігнути, склеїти. Приклеїти зверху до кіля на клапани.
8.Вирізати деталь С (коліщатко), зігнути, приклеїти на край балки знизу.
9.Вирізати деталь 7 (утримувач), зігнути згідно креслення, приклеїти до дна кабіни в означеному місці У. Тримаючи деталь в одній площині з дном моделі, приклеїти
клапани УТ до боків кабіни. Вирізати шасі, приклеїти
до утримувача знизу і зверху.
Мал. 2
Дивись малюнок 2.
10. Вирізати деталь К (кронштейн), приклеїти до торця двигуна на перетині. Вирізати гвинт, приклеїти на кронштейн.
Модель готова!
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ТРАНСПОРТНИЙ ЛІТАК
Модель складається з таких
частин:

1.Фюзеляж.
2.Крила.
3.Шасі.
4.Гондола шасі.
5.Двигуни.
6.Стабілізатор.
7.Кілі.
8.Лопаті гвинта.
9.Шайби.

Виготовлення моделі:

1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (фюзеляж), зігнути згідно креслення, склеїти.
3.Вирізати деталь 2 (крила), кромку зігнути двічі вздовж для жорсткості.
4.Приклеїти крила до фюзеляжу зверху в означеному місці Д і з боків клапанами С.
5.Вирізати деталь 6 (стабілізатор). Зігнути, склеїти уздовж, приклеїти до фюзеляжу в означеному
місці Т. Клапани Ш відігнути до низу під 90 градусів. Вирізати деталі 7 (кілі), приклеїти до стабілізатора к клапану Ш.
6.Вирізати деталь 4 (гондола), зігнути згідно креслення, приклеїти до дна фюзеляжу в означеному місці А і з боків клапанами Б.
Вирізати деталь 3 (шасі), зігнути, приклеїти до гондоли знизу.
Дивись малюнок 1.
7.Вирізати деталі 5 (двигуни), зігнути згідно креслення, склеїти.
8.Приклеїти двигуни до крил знизу в 25
мм від фюзеляжу.
Увага! Передній край двигуна повинен
бути в 10 мм від передньої кромки крила.
9.Вирізати деталь 8 (лопаті гвинта). Вирізати деталь 9 (шайби). По три лопаті приМал. 1
клеїти до шайб з трьома променями, іншими шайбами перекрити стики лопатей. Це є повітряні
гвинти.
10.Гвинти приклеїти до передніх частин двигунів в означених перехрестям місцях.
Модель готова!
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Післямова
Майже завжди дитячі роботи не є бездоганними з точки зору виконання. Але похвально, що
дитина взялася за роботу. Завдання дорослих - зацікавити дитину, допомогти побороти невпевненість у
собі при невдачах, терпляче вчити точності і охайності в роботі.
Після набуття дитиною певного досвіду, треба дати їй можливість проявити індивідуальні здібності.
Навіть нестандартне розфарбування моделі учнем, вже є паростком особистого розвитку в естетичному плані.
Під час роботи над макетом, учні пізнають властивості різних матеріалів, вчаться правильно і
безпечно користуватися інструментами.
Захоплення моделюванням має величезне значення для розумового і фізичного розвитку дитини,
виховує працьовитість, повагу до всього, що створено людиною.
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