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Передмова
Згідно з вимогами Державного стандарту освітня галузь «Технології» (Трудове
навчання) забезпечує умови для поєднання інтелектуального, фізичного й соціального розвитку учнів у трудовій і конструкторсько-технологічній діяльності.
Завдання початкової технологічної освіти спрямовано на формування і розвиток
в учнів:
уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини;
навичок ручних технік обробки матеріалів;
уміння користуватися технічною термінологією, художньою та технічною

інформацією;
уявлення про світ професій;
уміння застосовувати навички технологічної діяльності у практичних си

туаціях;
технічне мислення у процесі творчої діяльності;
здатності до формування творчих задумів.
Зміст «Трудового навчання» визначається за такими змістовими лініями:
ручні техніки обробки матеріалів;
технічна творчість;
декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування.
Відповідно до цих цілей і завдань трудового навчання створені підручники для
учнів 1–4 класів загальноосвітньої школи, на основі яких у пропонованому посібнику розкрито систему роботи вчителя початкових класів на уроках праці.
У методичних розробках типових уроків застосовано найбільш ефективні методи і прийоми трудового навчання та організаційні форми навчально-трудового
процесу. Використано наукові дослідження з різних проблем, пов’язаних з методикою ручної праці, досвід творчих учителів початкових класів.
Автор цього посібника рекомендує орієнтовну структуру комбінованого уроку,
обґрунтовуючи застосування кожного етапу навчально-трудового процесу. Залежно від навчально-виховних цілей, вибраного об’єкта праці вчитель може змінювати
структуру уроку. Наприклад, мотивувати навчально-трудову діяльність запланованого уроку після проведення актуалізації знань учнів. Якщо вчитель тільки частково використовує опорні знання учнів для підготовки до основного матеріалу, то
доцільно підготовчу роботу проводити методом вступної бесіди. У структурі уроку
для засвоєння нових знань можуть бути інші етапи, ніж на комбінованому уроці,
наприклад: «Лабораторно-дослідницька робота»; «Навчально-пізнавальна діяльність учнів»; «Конструкторсько-пізнавальна діяльність».
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Типи уроків трудового навчання в об’єднаних класах малокомплектної школи
майже ті самі, що й у звичайних кла
сах. Але виникає потреба в удосконаленні
структури уроку, доборі споріднених тем і форм самостійної роботи.
Якщо навчальна тема й об’єкт праці розраховані на два уроки, доцільно розробляти один конспект на заняття як в окремих класах, так і в об’єднаних класах
малокомплектної школи. У посібнику тема з позначкою «А» подається як варіативна на вибір учителя.
На відміну від інших дисциплін з трудового навчання учням, як правило, не
задають домашнього завдання, крім підготовки матеріалу до наступної теми. Бувають випадки, коли той чи інший учень не закінчив виріб на уроці. У такому разі
учитель пропонує закінчити його вдома. Однак, якщо уроки трудового навчання
проводяться творчо, цікаво, із вдало підібраними об’єктами праці, то, безсумнівно, учні самі без примусу будуть удома продовжувати конструювати, моделювати,
створювати не тільки подібні, а й нові вироби. А вчитель дає поради, спрямовує
щодо вибору об’єктів індивідуальної роботи, рекомендує дитячу літературу і різними засобами стимулює творчу дитячу працю.
У методичних розробках типових уроків автор пропонує навчальні об’єкти
праці, які рекомендовано в програмі з трудового навчання і підручниках. Але вони
також орієнтовні. Плануючи практичну роботу учнів, учитель враховує місцеві традиції, потреби школи, можливості дітей та власні здібності.
Методика власного творчого пошуку в трудовому навчанні — невід’ємна складова професійного рівня вчителя.
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Урок  трудового  навчання
Специфіка і типи уроків
Урок — це основна форма організації навчально-виховної роботи в школі.
Уроки трудового навчання мають певні особливості порівняно з уроками інших
навчальних предметів, а саме:
центральне місце на уроці трудового навчання займає практична робота учнів;
вироби, які виготовляють учні, мають суспільну корисну спрямованість, знаходять практичне застосування в школі, дошкільному закладі, сім’ї;
робота з різальним інструментом зобов’язує вчителя ретельно стежити за додержанням правил безпечної праці.
Типи уроків трудового навчання визначають в основному за цілями навчання
(урок для засвоєння учнями нових знань, урок для формування умінь і навичок,
комбінований урок, урок-екскурсія). Деякі методисти розрізняють типи уроків за
змістом (уроки з обробки паперу, тканини, різних матеріалів). Найбільш поширений у практиці початкових класів комбінований тип уроку.

Психолого-педагогічні вимоги до уроків
Першочергове завдання вчителя трудового навчання — це формування в дітей
позитивного ставлення до уроків праці. Для цього педагог має застосовувати нестандартні форми проведення занять і пропонувати дітям цікаві за змістом і способом використання об’єкти праці, якими вони будуть користуватися.
Педагогіка співробітництва вчителя і учня, колективний пошук шляхів розв’язання трудових завдань, опора на творчий досвід дітей — одні з основних сучасних
форм проведення уроків і спілкування з учнями.
Із психологічної точки зору, важливим моментом на уроці є актуалізація життєвого досвіду й уявлення дітей, розвиток їхніх відчуттів, використання наочності,
художнього емоцій
ного слова. Це стимулює сприймання та активність учнів на
уроці. Для дітей молодшого шкільного віку характерне кон
кретно-образне мислення. Тому вони сприймають спочатку даний виріб в цілому, а потім, аналізуючи,
розкладають його на частини, з яких він зроблений. На основі цієї особливості,
зрозуміло, що на початку уроку доцільно продемонструвати готовий виріб. У такому разі учні, виготовляючи окремі деталі, знатимуть і розумітимуть їх застосування,
уявлятимуть розміщення у виробі.
Важливе значення для успішного виконання трудових завдань на уроці має
робоча атмосфера, в якій працює дитина. На окремих етапах виконання завдань
доцільно залучати учнів до практичного розв’язання проблемних ситуацій, вчити їх
зіставляти, порівнювати, контролювати, оцінювати результати роботи.
Спостереження і дослідження дають змогу молодшим школя
рам з кожним
уроком упевненіше і точніше розрізняти властивості матеріалів (м’який-твердий,
легкий-важкий, щільний-пористий, крихкий, пружний, прозорий, білий, кольоровий тощо), а також особливості кожного матеріалу під час обробки його інструментами.
Цілеспрямовані спостереження, досліди, прості лабораторні роботи допомагають розвивати пізнавальну активність учнів, яка стимулює до пошуку ними найкращих варіантів вирішення практичних завдань з конструювання, виготовлення
і опорядження виробу, самостійно виявляти причини невдач, ліквідовувати наслідки помилок.
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Підготовка вчителя до уроків, планування уроків
Якість кожного уроку трудового навчання і досягнення поставленої мети залежить від підготовки вчителя до уроку (продумування його структури, змісту,
методики проведення, підготовка матеріалів, інструментів тощо).
Підготовка вчителя до занять складається з попередньої підготовки (перспективного планування), що завершується складанням календарно-тематичного плану, та безпосередньої підготовки (початкового планування до визначеного уроку).
Попередня підготовка вчителя до занять з праці в основному проводиться під
час літніх канікул. Умовно її можна розділити на кілька етапів:
а) вивчення навчальної програми і пояснювальної записки до неї, визначення
обсягу і змісту занять з кожної теми (особливо ретельно цю роботу мають виконувати молоді вчителі);
б) опрацювання навчальної літератури, нових методичних матеріалів, статей
в журналах і збірниках, у яких висвітлено досвід і теоретичні питання змісту, організації і методики проведення занять; вивчення передового досвіду з трудового
навчання місцевих учителів;
в) підготовка обладнання та наочних посібників до занять;
г) складання переліку виробів, які виготовлятимуть учні з урахуванням програмних вимог, дидактичних і методичних завдань;
ґ) продумування технології виробу (деякі вироби учитель має виготовити сам,
щоб перевірити послідовність етапів роботи і витрати часу, передбачити можливі
помилки учнів та їх виправлення).
Завершальним етапом попередньої підготовки вчителя до занять з трудового
навчання є продумування системи уроків з кожної теми і складання календарного
плану. Календарний план складається до початку навчального року на семестр
і затверджується заступником директора школи з навчальної роботи.
Безпосередня підготовка вчителя до уроку полягає у визначенні конкретного
змісту, форм організації і методів проведення кожного заняття, налаштування відповідних матеріалів, наочних посібників.
Початком цієї підготовки є аналіз попереднього уроку, в процесі якого вчитель визначає, наскільки вдало його проведено, чи досягнута його мета, як учні
засвоїли новий матеріал.
На основі цього уточнюється мета уроку.
Загальна мета визначається комплексно у триєдино
му зв’язку навчальних,
розвивальних і виховних цілей:
навчальні цілі спрямовані на формування в учнів загаль
них і спеціальних
знань та вмінь;
розвивальні цілі передбачають удосконалення сенсомоторики дитини, розвиток її образного й логічного мислення, просторової уяви, творчих конструкторських здібностей;
виховні цілі спрямовані на виховання у школярів пози
тивних якостей: потреби до праці, трудової культури, естетики, економного ставлення до матеріалів,
бережливого ставлення до результатів праці інших людей, поваги до людей праці.

Структура уроку
Структура уроку визначається навчально-виховними цілями. Якщо метою уроку є виготовлення різноманітних виробів, то основна увага приділяється практичному навчанню. Якщо ж учнів необхідно ознайомити з властивостями матеріалу,
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особливостями його використання, то основна частина часу уроку витрачається на
проведення дослідів з виявлення тих чи інших властивостей.
Комбінований урок з трудового навчання може мати таку структуру:
І. Організація учнів до уроку
Як відомо, якість уроку значною мірою залежить від того, наскільки організовано він почина
ється. Насамперед учитель перевіряє готовність учнів до уро
ку. Урок можна розпочинати лише тоді, коли вчитель переконається, що всі учні
мають необхідні для роботи ма
теріали та інструменти. Якщо учні користуються
матеріалами, які зберігаються у робочій кімнаті, або інструментами загального користування, то доцільно їх роздавати на робочі місця до початку уроку.
ІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності
Учитель повідомляє тему і мету уроку, називає (демонструє) об’єкт праці, його
практичне застосування. Розуміння учнями мети уроку забезпечує свідому й цілеспрямовану трудову діяльність, навчальний і виховний характер його змісту.
Іноді доцільно з’ясувати доцільність трудової діяльності разом з учнями. Якщо,
наприклад, заплановано виготовлення вітальних листівок чи подарунків для ветеранів війни, то вчитель запитує в учнів про свято, яке наближається, про ветеранів
(родичів чи знайомих), про те, як діти можуть їх привітати. Після цього називає
тему уроку, навчальну і розвивальні цілі. Виховну мету (виховання поваги до ветеранів та виховання естетики під час виготовлення виробів) учні визначають самі
під керівництвом учителя.
ІІІ. Актуалізація знань учнів
На цьому етапі уроку вчитель виявляє опорні знання учнів, їх готовність до
сприймання навчального матеріалу, використовуючи метод бесіди (запитання до
учнів мають бути конкретними, точними, чіткими). Так, вивчаючи тему «Аплікації
з кольорового паперу» (1-й клас), учні вже мають певні знання про цей вид роботи,
тільки з рослинними формами. Тому на запитання вчителя «Що таке аплікація?»,
«Для чого її застосовують?», «З якого мате
ріалу можна використати основу для
аплікації?» першокласники, як правило, дають правильну відповідь.
ІV. Послідовність роботи
Планування послідовності роботи здійснюють для того, щоб учні усвідомили
обсяг і характер трудового завдання. Аналіз трудової діяльності можна проводити
на основі зразка виробу, графічного зображення, застосовуючи комплексний метод — інструктаж. Визначаючи послідовність роботи, слід залучати дітей до аналізу
об’єкта праці, визначення його розмірів, форми, конструкції, матеріалу. Доцільно
це робити за допомогою таких запитань:
— Яка загальна форма виробу?
— 3 яких основних частин складається виріб?
— Як з’єднані деталі в ньому: нерухомо, рухомо, роз’ємно?
— 3 яких матеріалів виготовлено виріб?
— Які інструменти потрібні для роботи?
— Які частини виробу спочатку виготовляти?
— У якій послідовності краще їх з’єднувати?
У процесі виконання творчих робіт учень самостійно аналізує створений ним
образ спроектованого виробу.
На цьому етапі уроку вчитель повідомляє учням або повторює з ними правила
безпечної праці з відповідним інструментом, а також санітарно-гігієнічні вимоги
під час роботи з матеріалами, що використовуються.
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V. Самостійна робота учнів
Це найважливіша частина уроку, на яку відводиться 25–30 хв. Самостійна робота учнів над виготовленням виробу не виключає керівної ролі вчителя на уроці.
Вчитель стежить за діяльністю усього класу й кожного учня окремо, за прийомами
виконання завдання, додержанням правил безпеки і культури праці. Якщо непра
вильно виконує завдання один або кілька учнів, учитель проводить індивідуально
додатковий інструктаж. За наявності помилок у більшої частини учнів учитель
припиняє роботу і проводить фронтальний інструктаж, вказує на допущені помилки і пояснює шляхи їх виправлення. Вказуючи на помилки, вчитель не виконує
роботу за учнів, а тільки керує їхніми діями. Надмірна опіка вчителя заважає вихованню самостійності в учнів, тому індивідуальна допомога потрібна тільки в разі
потреби, щоб вивести дитину знову на «самостійну стежинку».
На уроках трудового навчання використовуються різні форми практичної роботи учнів, зокрема: фронтальна, парна, групова, колективна (залежно від кількості учнів, задіяних у виконанні трудового завдання). Цікаві уроки можна проводити у формі ділової гри чи змагання.
Під час виконання нескладних практичних завдань методисти рекомендують
використовувати музичний супровід, так звану функціональну музику, яка виконує
певну функцію — створює на уроці позитивне емоційне тло трудового процесу,
підвищує настрій учнів, їхню працездатність. Звичайно, що музика має бути мелодійною і без надмірного звучання. Якщо вчитель помічає, що учні стомлюються,
проводить з ними фізкультвправи.
Тим дітям, які найшвидше виконали завдання, вчитель ра
дить попрацювати додатково. Наприклад, зміцнити виріб надійнішим кріпленням, оздобити виріб, придумати йому назву, а також, у разі потреби, допомогти своїм одноклас-
никам.
VІ. Аналіз та оцінювання учнівських робіт
За 3–4 хв до кінця уроку вчитель вибирає кілька дитячих робіт для колектив
ного обговорення, активно залучаючи учнів до аналізу й оцінювання їхньої якості.
Підсумовує висловлювання учнів, навчає їх об’єктивно оцінювати якість виробу.
Роботи решти учнів схвалює (чи вказує на недоліки) індивідуально. Особливо відмічає тих, хто виявив творчу самостійність.
Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів спри
яє їхній активній
трудовій та пізнавальній діяльності.
Критерії оцінювання робіт з трудового навчання носять комплексний характер. Вони включають такі компоненти:
рівень застосування передбачених програмою теоретич

них знань та вмінь
у практичній діяльності;
рівень засвоєння прийомів роботи ручним інструментом:
забезпечення якості виробу під час виконання робіт;
рівень економності, раціональності при використанні матеріалів;
рівень самостійності, творчості у процесі організації і виконання роботи;
додержання правил безпеки та культури праці.
Оцінюючи учнівську роботу, вчитель звертає увагу на поставлену мету уроку. Якщо, наприклад, одним з навчально-виховних завдань є виховання у дітей
економного ставлення до матеріалу, то вчитель акцентує на цьому увагу, даючи
пріоритет даній вимозі і в оцінюванні виробу. Першочерговим критерієм оцінки
творчої учнівської роботи є конструктивний підхід до створення виробу, його новизна, оригінальність.
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VІІ. Підсумок уроку
Учитель з’ясовує в учнів, що вони навчилися на даному уроці, що їм найбільше запам’яталося, якими новими словами чи вміннями вони оволоділи.
VІІІ. Прибирання робочих місць
Після того як учитель з’ясує, що учні засвоїли матеріал уроку, дає завдання
приб
рати робочі місця. Кожен учень прибирає своє робоче місце. Інструменти
індивідуального користування діти складають у папки, а загального користування здають черговим для зберігання їх у шафі. Залишки матеріалів також складають у папки або шафи. Чергові перевіряють чистоту робочих місць і приймають
кімнату.

Орієнтовна схема аналізу уроку трудового навчання
І. Організація учнів до уроку
1. Наявність матеріалів, інструментів на кожному робочому місці.
II. Мотивація навчально-трудової діяльності
1. Доступність у формуванні вчителем мети уроку.
2. Практична значимість об’єкта праці.
III. Актуалізація знань учнів
1. Чіткість і актуальність запитань.
2. Раціональне використання часу.
IV. Послідовність роботи
1. Володіння вчителем термінології з даної теми.
2. Залучення учнів до планування трудового процесу.
3. Використання наочності (зразків виробів, ескізів, схем, технологічних карток).
4. Пояснення або повторення правил безпеки та культури праці.
V. Самостійна робота
1. Діяльність учителя протягом практичної роботи (спостереження за діяльністю
всього класу й кожного учня, надавання допомоги при потребі).
2. Вміння і навички учнів під час виконання трудових операцій.
3. Самостійність і творчість молодших школярів у трудовому процесі.
4. Дотримання учнями правил безпеки та культури праці.
VI. Аналіз та оцінювання учнівських робіт
1. Колективне обговорення якості окремих виробів.
2. Мотивація оцінки учнівських виробів.
3. Підведення підсумків уроку.
VII. Прибирання робочих місць
1. Вміння і навички учнів під час наведення порядку на робочому місці.
2. Роль чергових на кінцевому етапі уроку.

Висновки
1.
2.
3.
4.

Міжпредметні зв’язки в процесі навчання.
Обладнання уроку, його якість і використання.
Методи і форми, задіяні вчителем під час проведення заняття.
Професійні здібності вчителя, його майстерність, такт у взаємозв’язку з молодшими школярами.
5. Мова вчителя і мова учнів.
6. Трудова дисципліна на уроці.
7. Досягнення навчальної, розвивальної і виховної мети.
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Орієнтовний календарний план
з  трудового  навчання
35 год (1 год на тиждень)
І семестр
Тема уроку (заняття)

Практична робота,
орієнтовні об’єкти праці

1. Праця та професія в житті людини
Праця розумова, фізична, художня.
Організація робочого місця. Загальні
правила безпеки та культури праці
на робочому місці.

Ознайомлення з матеріалами, інструментами. Розміщення їх на робочому місці
та в учнівській папці.

2. Види і властивості паперу
Загальне уявлення про виробництво
паперу. Призначення основних його
видів. Еко
номне використання паперу. Роз
ривання паперу вздовж і
впоперек волокон.

Створення аплікацій із
рваного паперу за малюнками (квіти, дерева, сонечко, грона калини і винограду) та за уявою.

Вирізання зображень (кві
3-4. Різання паперу
Розмічання за допомогою шаблону, тів, фруктів, корабликів) за
трафарету. Різання паперу ножиця- малюнками та уявою.
ми вздовж прямої і кривої ліній. Поняття «розрізати», «відрізати», «над
різати». Правила безпечної праці
з ножицями.
Вирізання зображень си
5. Симетричні форми
Симетрія у природі. Методика вирі- метричної форми (метели
зання симетричних форм з паперу. ків, грибочків, листочків).
Створення найпростіших
6-7. Згинання і складання паперу
Послідовність перегинання паперу виробів у техніці оригамі
упоперек, уздовж, навскоси. Про- (квітів, тварин).
гладжування згинів гладилкою. Поняття про оригамі.
8-9. Аплікація з паперу
Загальне поняття про аплікацію.
Послідовність дій під час створення
аплікацій.

Створення з паперу окремих предметних зображень
та натюрмортів способом
аплікації.

10-11. Аплікаційні сюжетні композиції Створення сюжетних комЗагальне поняття про композицію. позицій, пейзажів спосоМетодика створення композицій бом аплікації.
з різнокольорового паперу.
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Дата

Сторінка

Практична робота,
орієнтовні об’єкти праці

Тема уроку (заняття)
12-13. Робота з природними матеріалами
Природні матеріали та їх використання для виготовлення виробів.
Особливості рослинних форм. Підготовка природних матеріалів до роботи.

Створення з природних
матеріалів окремих предметних зображень (пташок,
рибок, звірят) та візерунків і композицій способом
аплікації.

14. Об’ємні вироби з природного матеріалу
Вибір об’ємних природних форм для
створення виробів. З’єднання окремих деталей за допомогою пласти
ліну.

Виготовлення з природного матеріалу об’ємних виробів: декоративних квітів,
іграшок із шишок, горіхових шкаралуп, мушлів.

15-16. Новорічні прикраси з паперу
Аналіз конструктивних особливостей новорічних прикрас. Способи
з’єднання окремих частин виробів з
паперу.

Виготовлення ялинкових
прикрас з паперу (ланцюжків, гірлянд, пра
порців,
ялинок, ліхтариків).

Дата

Сторінка

Дата

Сторінка

17. Іграшки з яєчної шкаралупи та Створення ялинкових ігравідрізків паперу
шок з яєчної шкаралупи та
Відтворення характерних ознак тва- відрізків паперу.
рин у зображуваних іграшках. Поняття про естетичність у створених
виробах.

ІІ семестр
Тема уроку (заняття)

Практична робота,
орієнтовні об’єкти праці

1-2. Робота з пластиліном
Ліплення з пластиліну виПластилін як матеріал для ліплен- робів плоскої форми (квіня, його властивості. Інструменти та тів, овочів, пташок, звірят).
пристосування для роботи з пластиліном. Прийоми ліплення. Гігієнічні вимоги під час практичної діяль
ності.
3-4. Об’ємні вироби з пластиліну
Ліплення з пластиліну виВитягування заготовки, з’єднування робів об’ємної форми (овоокремих деталей у виріб. Надання чів, фруктів, тварин).
виробам схожості за допомогою стеки та різнокольорового пластиліну.
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Тема уроку (заняття)

Практична робота,
орієнтовні об’єкти праці

5-6.Самообслуговування
Виготовлення з паперу ап
Одяг і взуття, їхнє призначення. Ма- лікацій «Одяг», зав’язувантеріали для виготовлення взуття. До- ня шнурків на взутті.
гляд за одягом і взуттям.
7-8. Конструювання з деталей технічних наборів
Початкові уявлення про конструювання та моделювання. Деталі пластмасового конструктора, їхнє призначення. Способи з’єднання деталей.

Конструювання найпрості
ших об’ємних виробів з деталей пластмасового конструктора.

9-10. Будівельний конструктор
Деталі будівельного конструктора,
їхнє призначення. Способи з’єднання деталей.

Складання виробів з бу
ді
вельного конструкто
ра за
малюнками та власним задумом.

11-12. Комбіновані роботи
Конструювання виробів з різних матеріалів. Розподіл праці під час виготовлення виробів групами та колективно.

Виготовлення виробів з різних матеріалів (паперу, пластиліну, вати, ниток) групами
учнів та колективно.

13-14. Святкові вироби-сувеніри
Виготовлення з паперу та
Великодній кошик, писанки — свят- пластиліну великоднього
кова народна обрядовість. Послі- кошика і писанки.
довність виготовлення кошика, пи
санки.
15-16. Святкові вітальні листівки
Виготовлення
вітальних
Підбір картонної основи та відрізків листівок до свята «Дня марізнокольорового паперу для листів- тері».
ки. Естетичність у виготовленні виробу.
17-18. Екскурсії
Ознайомлення з обладнан
Екскурсія в шкільну бібліотеку та ням та загальними правиїдальню.
лами безпеки життя, організацією праці в бібліотеці
та їдальні.
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Дата

Сторінка

Дата

Методичні
розробки  уроків
(І семестр)

Тема І

Праця та професія
в житті людини
Мета. Ознайомити учнів з організацією робочого місця,
необхідними матеріалами та інструментами, загальними правилами безпечної праці з ними; формувати в дітей уявлення про розподіл праці в суспільстві; виховувати культуру праці на робочому місці.
Об’єкт навчальної праці: робоче місце учня.
Матеріали та інструменти: підкладна картонна (фанерна)
дощечка, індивідуаль
ний комплект інструментів
і матеріалів (робоча папка).
Наочність: таблиця з малюнками.

Хід уроку
І. Організація учнів до уроку
Учитель повідомляє тему й мету уроку.
— У нас з вами один раз на тиждень будуть дуже цікаві уроки — це уроки праці. А щоб успішно працювати,
потрібно мати відповідні матеріали (показує папір, картон,
відрізки тканини) та інструменти (демонструє лінійку, кутник, олівець, ножиці, гладилку).
— Чи всі принесли робочі папки з необхідними
матеріа
лами й інструментами, якими будете користуватися упродовж року? Сьогодні ви з ними ознайомитесь,
а також навчитеся розміщувати їх на робочому місці.
(Учитель перевіряє наявність робочих папок. Якщо в ко
гось немає необхідних матеріалів чи інструментів, видає
з до
даткових запасів, що зберігаються у шафі в куточку
трудового навчання.)

ІІ. Вступна бесіда
— Діти, чи знайомі вам такі прізвища як «Бондар»,
«Гон
чар», «Коваль», «Кравчук»? (Знайомі.) Ці прізвища
походять від назв ремісничих професій, які були поширені в давнину. Наприклад, бондарі майстрували бочки,
діжі; гончарі виготовляли з глини горшки, глечики; ковалі
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Клас
Додатковий матеріал
до уроку

кували залізо в кузні; кравці шили одяг. Тому й ви маєте
вчитися вміло працювати, як ваші предки, щоб бути майстрами своєї справи.
(Учитель читає вірш Василя Гея «Предківське коріння»,
демонструючи малюнки в підручнику «Трудове навчання.
1 клас» (автор І.М. Веремійчик).)
— Цікаво дізнатись, ким же працюють батьки учнів
нашого класу?
— У тебе, Миколко, ким тато працює? (Шофером на
великій машині.)
— В українській мові більш уживаним є слово «водій», ніж «шофер», — виправляє вчитель.
— А в Галинки мама де працює? (Вона в майстерні
шиє одяг.)
— За змістом своєї роботи твоя мама «швачка».
— А в Андрійкового тата яка основна робота? (Він
мурує будинки.)
— Тобто муляр, який не тільки для себе змурував будинок, а й для інших людей, як і мама Галинки — шиє
одяг, у якому будуть ходити дорослі й діти. Отож і ми
з вами будемо вчитися вправно працювати, щоб приносити користь і радість не тільки собі, а й іншим людям.

ІІІ. Навчально-пізнавальна діяльність учнів
1. — Щоб зручно було працювати, треба правильно
організувати своє робоче місце. Візьміть з робочої папки
папір і ножиці в руки.
— Чому ви берете ножиці правою, а папір лівою рукою? (Тому що ножиці під час різання тримають у правій
руці, а папір — у лівій.)
2. Організація робочого місця.

— Якщо ви часто будете ними користуватися, з якого
боку покладете ножиці, а з якого папір? (Ножиці покладемо з правого боку, а папір — з лівого.)
— Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що
на робочому місці інструмент і матеріали, якими користу-
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ються правою рукою, розміщують з правого боку, ті, що
лівою, — з лівого.
3. — Хороші майстри користуються прислів’ям «Кожній речі — своє місце». А ми з вами організуємо гру
«Кожній речі — своє місце». (Учитель вивішує таблицю, де
зображена верхня частина стола (кришка), на якій з лівого
боку розміщено папір, відрізки тканини, лінійка, з правого
боку — олівець, ножиці, а клей — посередині.)

— За умовами гри кожен має так само розмістити матеріали та інструменти на своєму робочому місці. Перемагає ряд, учні якого найточніше і найшвидше організували свої робочі місця. Дозволяється допомагати тим, хто
відстав.
(Учитель підводить підсумки гри-змагання, вітає переможців.)
— А зараз пограємося у гру «Піжмурки». У дитячому
садку в подібні ігри ви гралися. Всі матеріали та інструменти складаєте зверху на папку. За командою закриваєте
очі та розкладаєте інструмент чи матеріал, який я назву,
на своє місце. Під час їх розміщення думаєте, якою рукою
зручніше брати дану річ. Тільки ні в якому разі не підглядайте, гра має бути чесною. (Після закінчення гри вчитель
підводить підсумки, вітає переможців.)
4. — Чому на виробництві люди працюють у фартухах
чи халатах? (Щоб не забруднити одяг.) Тому і ви на уроках
праці маєте одягати фартушок з нарукавниками.
— Що буде з кришкою стола (парти), якщо ви
безпосередньо на ній будете виконувати всі роботи? (Стіл
буде брудним і подряпаним.)
— Як цьому можна запобігти? (Працювати на картоні
чи фанері.)
— Працюючи з клеєм, глиною, пластиліном, чим ви
будете витирати руки? (Папером.)
— Краще витирати серветкою (ганчіркою). (Учитель
показує серветку з відрізка тканини.)
— Чи правильно вчинив той робітник, який залишив
неприбраним своє робоче місце? (Ні.)
— Кожен учень в кінці роботи має прибрати своє робоче місце.
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5. – На кожному виробництві є спеціальні правила
безпечної праці, додержуючи яких, можна уникнути поранення і травми. Розроблені вони і для уроків трудового
навчання.
Учитель називає загальні правила безпечної праці:
1. Не гратися інструментом.
2. Не розміщувати пальці рук проти ріжучої частини
інструмента.
3. Не класти інструмент з гострими кінцями на край
стола.
4. Не змітати рукою, не здувати обрізки з робочого
місця, користуватися для цього серветкою.

IV. Підсумок уроку
— Хто з вас, діти, скаже, що ми сьогодні дізнались
про на
ших предків-ремісників? (Наші предки-ремісники
були хо
рошими майстрами, від них походить багато прізвищ.)
— А що ми, граючись, навчилися робити на цьому
уроці? (Ми навчилися розкладати матеріали та інструменти на своєму робочому місці.)
Учитель нагадує про те, що і в робочих папках все має
бути на своєму місці. Перевіряє, як учні склали інструменти й матеріали в робочих папках.
Укінці вчитель читає вірш В. Луніна «Своїми руками».
Хоч як не вигадуй, хоч як не крути, —
Самі не приходять поштові листи.
Саме неспроможне змолотись зерно,
Із пряжі саме не зітчеться сукно.
Самі не позводяться новобудови,
Самі не напишуться вірші чудові.
Ми все це так само, як тати і мами,
Повинні робити своїми руками.
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Тема 2

Дата

Види і властивості паперу

Клас
Додатковий матеріал

Мета. Сформувати уявлення про виробництво паперу,
його основні властивості; розвивати спостережливість, логічне мислення; виховувати інтерес до дослідницької роботи.
Об’єкт навчальної праці: силуетні зображення з клаптиків
паперу.
Приладдя і матеріали: відрізки кольорового, альбомного,
письмового, газетного паперу, клей, пластмасові
стаканчики для води.
Наочність: колекція видів паперу.

Хід уроку
І. Організація учнів до уроку
Учитель дає завдання черговим роздати на робочі місця учнів робочі папки й попередньо заготовлені відрізки
альбомно
го паперу прямокутної форми (8-10-та частина
аркуша).

ІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності
Учитель повідомляє дітям, що на цьому уроці вони
ознайомляться з виробництвом паперу, його властивостями, і з клаптиків паперу будуть створювати різні силуетні
зображення.

ІІІ. Вступна бесіда
У процесі бесіди з дітьми про виробництво паперу вчитель пояснює походження його назви. (Папір у стародавні часи
виготовляли з листків рослини папірусу, яка росла в Єгипті.)

Розповідає, що нині папір виготовляють на паперових фабриках з перемеленої деревини, соломи, стебел
кукуруд
зи, а також з ганчір’я і макулатури — списаних
зошитів, старих газет, журналів, книг. Зв’язуючою речовиною для виготовлення паперу є різні клейкі смоли, які
склеюють волокна (дрібненькі ворсинки). Залежно від сировини і способу виготовлення папір має різні властивості
і зовнішній вигляд.
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до уроку

Розрізняють такі основні види паперу: друкарський,
письмовий, кольоровий, альбомний, копіювальний, побутовий. Учні знайомляться з основними видами паперу.

IV. Лабораторно-дослідницька робота
Учитель пропонує дітям узяти прямокутний відрізок
паперу і скрутити трубочки на олівці (ручці) спочатку
вздовж, а потім упоперек відрізка і порівняти, в якому
разі трубочка більше скрутилася.
— Чи однаково скручувалися трубочки? (Ні, неоднаково.)

Далі вчитель пропонує розірвати папір до половини
відрізка вздовж і впоперек та порівняти лінії розриву.
— Чи однакові лінії розриву в обох напрямках? (Ні,
одна лінія рівніша.)
Учитель пояснює дітям, що і різні лінії розриву паперу, і неоднакові скручування трубочок вони отримували залежно від розміщення волокон у папері. Рівна лінія
утворювалася вздовж волокон, нерівна — впоперек. Більше скручується та смужка, в якій волокна розташовані
впоперек.
Можна запропонувати учням виконати ще такий дослід: спочатку розірвати сухий відрізок кольорового паперу, потім змочений у воді, і порівняти, який папір легше
розривається.
Діти роблять висновок, що змочений у воді папір
розривається легше. При цьому вчитель зауважує, що не
можна дуже багато клею намазувати на папір, бо він зволожиться і буде легко розриватися.

V. Самостійна робота учнів
Після демонстрації вчителем окремих зразків силуетних зображень з клаптиків паперу, учні розривають
відрізки паперу на різні нестандартні форми, створюючи
силуетні зображення рослин, тварин, природних явищ та
інших об’єктів.
Учитель попереджує дітей, щоб вони рвали дрібні
клаптики з обрізків, а не з цілого аркуша.

– 18 –

Оригінально створені учнями силуетні зображення
вчитель радить наклеїти на основу.

VI. Аналіз та оцінювання учнівських робіт
Для колективного обговорення вчитель пропонує відібрати дитячі роботи, наклеєні на основу. Акцентує увагу
на оригінальності творчих робіт, радить удома також створити різні зображення за власною уявою.

VІІ. Підсумок уроку
— То ж з якими видами паперу ми сьогодні ознайомилися? (Учні називають основні види паперу.)
Який папір швидше розірветься — змочений у воді чи
сухий? (Змочений у воді.)

VІІІ. Прибирання робочих місць
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