
ЯК ЗРОБИТИ ХАЛАБУДУ ВДОМА 

  

Рідко можна зустріти дітей, які не влаштовували б у будинку 

притулок, який називається куренем (халабудою). Маленькі 

будиночки можуть захопити малюків на довгий час, особливо якщо 

вони самі займалися їхньою спорудою. Основним матеріалом для 

будівництва, як правило, є подушки, ковдри та меблі. 

Типикуренів  з ковдр, подушок, стільців 

 Не рекомендується забороняти дитині будувати у квартирі 

курінь. Краще допомогти йому і намагатися зробити так, щоб 

маленький притулок був цікавим та незвичайним. 

 Курені можуть мати різні розміри в залежності від 

призначення. Вони можуть оснащуватися додатковими елементами та 

освітленням. Використовуючи різні предмети для будівництва, 

важливо зробити так, щоб у курені хотілося перебувати якомога 

довше. 

Вибір місця для намету 

 Вибираючи місце для конструкції, потрібно звертати увагу на 

його жвавість. Перевагу слід надавати ділянці, де домочадці 

з'являються рідко. Наприклад, це може бути кут кімнати. 

Рекомендації: 

1. Якщо будівництвом куреня планується займатися в 

прохолодний день, рекомендується підшукати для нього місце 

неподалік обігрівача. При цьому важливо подбати, щоб воно 

було віддалено від вікон та дверей. Інакше можливий протяг. 

2. У період літа краще підібрати місце неподалік вентилятора, 

який охолоджуватиме повітря. 

3. У спеку можна побудувати його поруч із відкритим вікном, 

через яке в кімнату буде проникати достатня кількість свіжого 

повітря. Однак попередньо потрібно переконатися, що на курінь 

з цього вікна не падатиме пряме сонячне проміння. 

4. Якщо є можливість, у сильну спеку найкраще споруджувати 

курені та фортеці у підвалі, де ніколи не буває надто спекотно. 

5. Завжди варто пам'ятати про правила безпеки. Не можна 

розміщувати курінь, щоб він блокував вихід із кімнати. Інакше 

діти опиняться у пастці. 

Що знадобиться 

Халабуда у домашніх умовах для будівництва вимагатиме наявність 

наступного: 

ковдр; 

пледів; 



постільних речей; 

великих полотен тканин; 

гардин; 

меблів; 

великих м'яких іграшок. 

 

 Предмети меблів будуть виступати як основа конструкції, а 

щоб споруда вийшла міцною і надійною, слід використовувати такі 

пристрої як: 

 прищіпки; 

 шпильки; 

 мотузки; 

 стрічки; 

 шнурки; 

 шпильки; 

 гумки. 

Як зробити своїми руками 

 Підготувавши необхідний матеріал і вибравши відповідне 

місце для спорудження конструкції, слід розпочинати будівництво. 

 

Спосіб №1 

 Побудувати курінь будинку можна просто, якщо виконувати 

наступну послідовність дій: 



1. Підготуйте меблі для будівництва - якщо в будинку є великі 

листи картону, їх можна пустити в хід. Вони допоможуть 

зміцнити конструкцію. 

2. Розставте меблі  - вона повинна бути розташована по колу так, 

щоб вона не впала під час експлуатації майбутнього будинку. 

3. Створити дах - Якщо є велика ковдра, накрити їм розставлені на 

попередньому етапі меблі. Якщо такого немає, можна 

застосувати кілька ковдр. Попередньо їх необхідно з'єднати 

прищіпками, скріпками або іншими елементами кріплення. Щоб 

такий дах, представлений ковдрою або декількома скріпленими 

ковдрами, не впав при експлуатації будиночка, краще закріпити 

його, використовуючи гумки. 

4. Оформити двері куреня - для цього потрібно залишити 

незакритий отвір, розмір якого буде достатньо, щоб можна було 

потрапити всередину і вийти назад. Двері можуть бути в будь-

якій частині конструкції: в передній або задній. 

5. Зафіксувати курінь - по краях куреня розкласти важкі предмети, 

які змогли б запобігти падінню. Роль таких предметів можуть 

виконувати книги або великі свічки. 

6. Дати назву будиночку - щоб усі знали, як називається затишний 

будинок, у якому можна добре відпочити, слід написати його 

назву на аркуші паперу та закріпити біля вхідного отвору. 

7. Оформити інтер’єр - щоб усередині було м'яко та затишно, 

можна накидати ковдри, пуфи, подушки. 

 

 



 Щоб проводити час у курені було не нудно, можна взяти із 

собою смартфон чи ноутбук. Якщо нове приміщення буде занадто 

темним, можна принести сюди кілька ліхтариків або за допомогою 

подовжувачів увімкнути електричний освітлювальний прилад. У 

такому разі тут можна читати. 

 Також можна принести всередину їжу, що не псується, і напої. 

Хорошим варіантом можуть стати такі їстівні запаси: 

фрукти; 

чіпси; 

печиво; 

напої у пляшках; 

соломка; 

сік у пакетах. 

 

Спосіб №2 

Побудувати курінь будинку з подушок можна так: 

1. Підготувати подушки, також валики від дивана.  

2. Подушки і валики, які відрізнятимуться найбільшою щільністю, 

використовуватимуть як стіни майбутньої споруди. Їх 

розташувати вертикально, а чи не горизонтально, інакше 

конструкція швидко зруйнується. Роль опорної стіни такої 

конструкції може виконати задня частина дивана. Необхідно 

лише з боків розмістити подушки, а потім накрити їх ковдрою. 

 



3. Коли будуть готові м'які стіни, зверху розмістити тверду 

подушку або просто накрити все більшою ковдрою. 

4. Зробити підлогу. Для цього можна брати подушки або інші м'які 

вироби. 

 

Спосіб №3 

Побудувати курінь можна зі стільців, дивана та подушок. Для цього 

необхідно: 

1. Підібрати кімнату, яка добре підходитиме для будівництва. 
Найкраще вибрати приміщення, де вже будуть всі необхідні 

елементи. Головним серед них буде диван: він обов'язково має 

бути в кімнаті. Стільці, ковдри, подушки та інші «будівельні 

матеріали» можна принести із сусідніх кімнат. 

2. Вибравши кімнату, прибрати зі встановленого у ній дивана 

подушки. Знімати їх потрібно і з сидінь, і зі спинок. Важливо 

враховувати, що під ними можна знайти цінні предмети, 

наприклад, монети, іграшки. Якщо такі будуть знайдені, скласти 

їх у коробку, яка в майбутньому може виконати роль скрині, що 

зберігається у фортеці. Перш ніж переходити до наступного 

кроку, необхідно прибрати з дивана крихти, пил та інше сміття. 

3. Звести стіни фортеці. Їхню роль виконуватимуть подушки, які 

на попередньому етапі були зняті з дивана. Стіни зводяться так: 

подушку необхідно розмістити на сидінні дивана так, щоб вона 

спиралася плоскою стороною об підлокітник. Можна 

застосувати для спорудження стін та звичайні подушки, взяті з 

ліжка. Тоді кожний підлокітник слід ставити 2-3 прим. Важливо 

подбати, щоб верхній край подушки розташовувався на одному 

рівні зі спинкою дивану. Для цього потрібно кілька подушок, які 

мають бути складені одна на одну. 

4. Створити дах. Для цього зазвичай використовується ковдра. 

Його вузькі краї краще покласти на подушки, тоді як довгий 

край повинен лежати на спинці дивана. Полотно, яке 

відіграватиме роль даху, має бути добре натягнуте над 

фортецею. Замість ковдри можна використовувати простирадло. 

Вона легша, тому не сильно тиснутиме на подушки, а значить, ті 

не проваляться всередину конструкції. Варто мати на увазі, що 

через важкі щільні ковдри не проходить світло, завдяки чому в 

курені створюється затишна та таємнича атмосфера. Однак вони 

мають велику вагу, через що споруда може впасти. 

5. Розширити простір. Збільшити фортецю допоможуть інші 

предмети меблів та ще кілька подушок. Один з найпростіших 



варіантів збільшення такого куреня полягає в установці 2-х 

стільців зі спинками з боків. Їх слід розташувати так, щоб вони 

дивилися один на одного. Потім потрібно притулити до їхніх 

ніжок подушки, а зверху накрити ковдрою. 

 

Спосіб №4 

 У зимовий період у дитячій кімнаті можна облаштувати вігвам. 

Він може стати тимчасовим житлом для дітей чи постійним 

атрибутом кімнати. 

 Для його виготовлення знадобляться такі матеріали: 

дерев'яні палиці; 

мотузка чи канат; 

щільна тканина. 

 

Будівництво домашнього вігваму виконується швидко і просто: 

 Дерев'яні палиці зв'язуються разом, утворюючи каркас. 

 На них кріпиться тканина та рівномірно розподіляється. 

 Такий курінь може бути місцем для зберігання іграшок. 

 

Спосіб №5 

 Для створення шатра-фортеці необхідні такі матеріали: 

 подушки, найкраще використовувати жорсткі типи з-під крісел 

та диванів; 

 пледи, покривала; 

 важкі книги; 



 меблі. 

 
 

Етапи створення м'якої фортеці будуть такі: 

 Встановити як несучі стіни важкі меблі, наприклад, диван, 

крісла, книжкову шафу. 

 Натягнути поверх стін ковдри із покривалами. Якщо їх кінці 

дістають підлоги, закріпити їх стосами книг, якщо ні – 

зафіксувати, затиснувши стулками шафи. 

 Перевірити міцність на міцність та стійкість. 

 Устелити підлогу теплим пледом та подушками. 

 

Спосіб №6 

Найпростіший варіант куреня може бути зі стільців, покривал і 

подушок. 

 Для його створення необхідно підготувати: 

 4 обідні стільці зі спинками; 

 покривало середніх розмірів; 

 покривало велике; 

 декоративні подушки для учасників гри; 

 книги, свічки. 



 
 

 Етапи будівництва споруди такі: 

 Поставити по 2 стільці спинками один навпроти одного. 

Відстань між ними має становити 1,5-2 м-коду. 

 Розстелити на підлозі між стільцями середнє покривало. 

Розкласти у ньому подушки. 

 Накрити спинки стільців великою ковдрою. 

 Закріпити дах із покривала книжками чи іншими важкими 

предметами, поклавши на сидіння стільців. 

 Затишний курінь для дітей легко спорудити будинки з 

підручних засобів 

 

 Для малюків до 3-х років можна створити найпростіший 

курінь, накинувши на обідній стіл покривало або ковдру, і устелив 

підлогу м'якими предметами. 

 

Корисні поради 

 Побудувати курінь будинку нескладно, якщо дотримуватися 

наступних рекомендацій: 

 

1. Найпростіше спорудити курінь з одних подушок. Однак така 

конструкція не відрізнятиметься довговічністю. Її вистачить на 

кілька хвилин гри. Якщо ж планується провести в курені більше 

часу, варто подбати про інші складові – ковдри, меблі та засоби, 

які все це скріплюватимуть в єдине ціле. Така конструкція вийде 

міцною. 



2. Якщо розміри самої кімнати великі, можна збільшити і сам 

курінь, який у ній будується. В цьому випадку можливим буде 

його поділ на відсіки – кілька невеликих кімнат. Для поділу 

куреня на відсіки можна використовувати стільці, подушки, 

коробки. 

3. Для освітлення будиночка, який без вікон буде темним, можна 

використовувати ліхтарик на батарейках. Щоб не доводилося 

постійно тримати в руках, можна підібрати для нього місце на 

стелі або на підлозі, підготувати елементи, за допомогою яких 

він буде закріплюватися в обраному місці. 

4. У побудованому курені буде безліч щілин. Усунути їх 

допоможуть наволочки та рушники. Досить закласти ними 

небажані отвори; 

5. оскільки курінь зроблений переважно з м'яких предметів, які 

погано проводять тепло, усередині може бути дуже спекотно. 

Рекомендується заздалегідь подбати про встановлення 

переносного вентилятора. При цьому важливо бути 

обережними: в жодному разі не можна накривати його 

ковдрами, інакше може статися пожежа. 

6. Необов'язково залишати вхідний отвір відкритим. Тут можна 

встановити елемент, який виконуватиме роль дверей. Таким 

може стати, наприклад, подушка або великий аркуш картону. 

7. Тим, хто хоче, щоб будівництво проіснувало не кілька хвилин, а 

кілька годин, рекомендується використовувати предмети легше. 

Особливо це стосується ковдри, яка гратиме роль даху. 

8. Для будівництва куреня потрібно постаратися брати предмети, 

які нікому з домочадців не знадобляться найближчим часом. 

9. Не варто застосовувати тендітні речі, які можуть розбитися або 

завдати шкоди здоров'ю. 

10. Не слід використовувати листи пластику, оскільки вони 

випромінюють неприємний і токсичний запах. 

11. Не потрібно використовувати лампочки, які сильно 

нагріваються, адже вони створюють пожежонебезпечну 

ситуацію. 

12. Якщо велика фортеця, можна занести в неї матрац, щоб була 

можливість повноцінно спати в ній. 

13. Потрібно розміщувати курінь так, щоб він не блокував двері. 

Інакше якщо щось трапиться, неможливо буде вийти з кімнати. 

(за матеріалами сайту: 

https://2i.by/chto-predprinyat/kak-sdelat-halabudu-doma-doma-

neskuchno-stroim-iz-odeyal.html) 

https://2i.by/chto-predprinyat/kak-sdelat-halabudu-doma-doma-neskuchno-stroim-iz-odeyal.html
https://2i.by/chto-predprinyat/kak-sdelat-halabudu-doma-doma-neskuchno-stroim-iz-odeyal.html


 Якщо ви власники приватного будинку, то халабуду можна 

збудувати на присадибній території. Для цього теж необхідно мати 

мотузки, каркаси, старі покривала, штори, меблі тощо. А підказки 

можете подивитися у нашому відео ролику: 
https://youtu.be/HbMVPp7qsfg 

  

 Невеликий курінь, побудований з ковдри та подушок в 

умовах будинку, – відмінна і проста розвага для дітей, сім'ї або 

компанії друзів. Побудова халабуди об’єднає вас з вашими 

дітьми, дасть можливість більше спілкуватися, діти будуть 

залучені до посильної праці – побудова халабуди та 

підтримування в ній порядку. У цьому затишному місці приємно 

проводити час: грати, спілкуватися, фантазувати, проектувати, 

будувати плани на майбутнє. 

 

https://youtu.be/HbMVPp7qsfg

