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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Організація робочого місця
•Ретельно підготуй своє робоче місце.
•Розклади необхідні матеріали та інструменти так, щоб тобі було зручно працювати.
•Під час роботи дотримуйся правил безпечного користування матеріалами та інструментами.
•Завершивши роботу, прибери своє робоче місце.
Правила користування ножицями
•Користуйся ножицями лише із заокругленими кінцями.
•Клади їх так, щоб вони не виступали за край робочого столу.
•Під час роботи не розмахуй ножицями і не ходи з ними.
•Передавай ножиці тільки закритими кільцями вперед.
Правила користування шилом
•Проколюй предмет на спеціальній підкладці (дерев’яній чи гумовій).
•Не проколюй шилом твердих предметів з гладенькою поверхнею (пересохлі жолуді, шишки, горіхові шкаралупки, каштани тощо).
•Не користуйся шилом не за призначенням.
Правила роботи з дротом
•Дріт під час відрізування тримай від очей на відстані 30–35 см.
•Відрізаючи частину дроту, вільний його кінець спрямовуй вниз, до підлоги.
•Відрізай дріт гострозубцями, а не відламуй руками, щоб не поранитися.
•Перш ніж з’єднувати дротом цупкі матеріали або предмети округлих форм, спочатку зроби в них отвори шилом.
Правила роботи з голками
•Не залишай голку без нитки.
•Не бери голку до рота.
•Під час шиття користуйся наперстком.
•Завершивши роботу, увіткни голку в спеціальний гольник.
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Годинник «Пори року». Колаж

Пригадай характерні ознаки весни, літа, осені, зими.
Яка пора року тобі подобається найбільше? Чому?

Вирізки із журналів, газет, тканини, намистинки, кольоровий папір, природні та штучні матеріали, ґудзики, ножиці та клей — весь цей матеріал
може стати тобі у нагоді при виготовленні годинника «Пори року» у техніці колажу.
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Колаж — це аплікаційна композиція, виготовлена з
різноманітних матеріалів.

Готовий виріб наклей.
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Колаж-бажання

Кожен із нас любить мріяти. І, звичайно, хоче, щоб ці
мрії здійснилися. А для цього потрібно правильно мріяти,
тобто правильно оформити свої бажання. Колаж-бажання допоможе налаштуватись на виконання мрій. Важливо,
щоб у ньому було відображено саме заповітні мрії — ті, які
окриляють, викликають усмішку, щастя та позитивні емоції.
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Для виготовлення колажу-бажання знайди в
старих журналах картинки із зображенням предметів, які тобі подобаються: одяг, автомобіль, будинок, тварини, яхти, гори, іграшки тощо.
У колажах також використовують слова, написані або вирізані з журналів чи газет.

Згадай про свої мрії. Бажано про те, чого тобі понад усе хотілося б. Пофантазуй та створи власну композицію
у техніці колажу.
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Ліплення персонажів до казки
«Лисичка та Котик»
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Пригадай українську народну казку «Лисичка та
Котик».
Якими ти уявляєш персонажів казки? Опиши їхній
зовнішній вигляд.
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Пофантазуй та уяви собі казкових героїв. Зверни
увагу на послідовність ліплення персонажів казки та
виготовлення хатинки.

