
 

                       Мої враження про майстер клас з фоамірану 

       Що таке фоаміран? Хто знає відповідь? 

Фоаміран – це декоративний, пінистий, дуже пластичний матеріал, який 

використовують у різних галузях рукоділля. Він має іншу назву: пластична 

замша, піниста гумка. Фоаміран виготовляється у вигляді м’яких тонких 

листів різної товщини та кольорів. 

 

       Все це нам розповіла на майстер класі поробок з фоамірану дуже 

приємна жінка Вікторія Віталіївна, яка займається цим напрямком рукоділля 

близько 3 років. Наша майстриня запропонувала зробити з  фоамірану кошик 

з квітами, а також розповіла та показала різні методи та хитрощі, за 

допомогою яких можна змінити форму за потребою та закріпити цей 

матеріал на кошику. Зробити це легко – необхідно нагріти фоаміран за 

допомогою праски або на свічки. 

     Ми, учні 8-В класу НВК № 130, а саме: я - Башмакова Анастасія, Уляна 

Усенко, Уляна Матвеєва та Кирило Батура із задоволенням взялися за справу. 

Нам усім було цікаво попрацювати з таким матеріалом та зробити гарні 

квіти.  

     Кожен з нас хотів створити найкращі квіти у кошику, ми дуже старалися, 

наполегливо працювали та створили дійсно гарні квіти. Найгарніша поробка, 

на мою думку, вийшла у Уляни Усенко, яка раніше вже мала досвід роботи з 

фоаміраном, але наші квіти теж були чарівні та неповторні. 

 



 

 

 

 

 

 

     Крім того всім нам дуже сподобався сам процес створення квітів – це 

дуже цікаво, так захоплює. З фоамірану можна зробити будь-що. Наша 

майстриня показала нам свої роботи - це були тварини, дерева, ляльки у 

вигляді дівчаток, квіти - ми побачили багато чарівного, нібито поринули у 

казковий світ. 

 

 

 

 

 

 



 

    У кінці майстер класу ми отримали похвалу за своє старання та 

наполегливість, запрошення до гуртка  поробок з фоамірану, у якому працює 

наша майстриня, а також побажання удачі та подальших успіхів у навчанні. 

Нам усім дуже сподобалось таке відвідування, тому, що ми дізналися багато 

цікавого та корисного, набули нових навиків, розвинули свій кругозір та 

естетичні почуття – це зараз дуже актуально та необхідно!  

    Дякуємо за такий досвід! 

 


