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Виготов разом зі своїми одноклас-

никами фотоколаж «Мій клас».

1. Виріж квіточку зі с. 3.

2. Приклей посередині своє фото.

3. Приклей цю квіточку на плакат 

«Мій клас».

            Послідовність роботи

Завдання Фотоколаж «Мій клас»

Мій клас

2.

2.

1.

1.

Урок 1

Клас — неначе квітничок,
в ньому тридцять діточок:
гарні, мудрі, добрі, щирі,
ми завжди живем у мирі.
Як же весело у нас!
Я люблю свій рідний клас!

Плакат, кольо-
ровий папір, 
фотографії, 

ножиці, клей.
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СвітлофорЗавдання

Виготов аплікацію «Світлофор» за 

поданим зразком.

1. 2. 3. 4.

Урок 2

Ножиці, клей.

1. Акуратно виріж аркуш-основу та 

елементи для світлофора зі с. 3.

2. Приклей червоне «око».

3. Приклей жовте «око».

4. Приклей зелене «око».

            Послідовність роботи

Переходите дорогу — 
він прийде на допомогу:
як червоне око світить — 
стійте, не рушайте, діти!
Жовте — підготуйтесь йти,
адже близько до мети.
А зелене — йдіть сміливо!
Як таке зоветься диво?
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1. Виріж з кольорового папе-

ру зі с. 7 смужку основи за-

кладки.

2. Виріж зі с. 7 кольорові смуж-

ки. Склади їх по лініях згину 

за зразком. Виріж кружечки, 

квадритики для візерунків 

по контурах.

3. Наклей їх на смужку-основу 

закладки.

            Послідовність роботи

Урок 3 Закладка

Виготов закладку та прикрась її 

орнаментом із геометричних фігур.

Завдання

Ножиці, клей.

Вчуся я папір складати
й візерунки вирізати,
всі книжки мої в порядку,
бо у кожній є закладка.
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Предмети гігієниУрок 4

1.

2. 3. 4.

Виліпи із пластиліну предмети 

гігієни за поданим зразком.

Завдання

1. Підготуй пластилін блакитного, 

жовтого, рожевого, оранжевого 

та фіолетового кольорів.

2. Із пластиліну блакитного кольору 

скачай кульку, зроби з неї мисоч-

ку та прикрась її.

3. Скачай кульку із жовтого пласти-

ліну. Приплюсни її, надай форму 

мила.

4. З рожевого пластиліну виготов 

рушничок та оздоб його візерун-

ком.

            Послідовність роботи

Я охайним бути звик —
маю мило і рушник:
щоб усіх мікробів вбити,
треба руки добре мити!

Пластилін, 
стеки, дощеч-
ка, серветка.


