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      Посібник містить різноманітні завдання для роботи з папером, природним матеріалом, нитками, тканиною, конструктором тощо.
Завдання спрямовані на формування у учнів графічної грамотності, творчого мислення, ознайомлення з ручними техніками обробки 
матеріалів, з видами декоративно-ужиткового мистецтва, шанобливого ставлення до людей праці.        
      Альбом-посібник містить чисті аркуші, на яких діти мають змогу працювати самостійно. 
      Для учнів 2-го класу, вчителів, батьків.
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Значення праці в житті людини

   У нашій країні трудяться мільйони людей різних професій. Все, що нас оточує,— 
будинки, заводи, фабрики, мости, кораблі,  літаки, автомобілі — зроблено руками людей. 
   А ким працюють твої батьки? 
   Ким у майбутньому мрієш стати ти?
   Чи знаєш, де працюють моряк, лікар, космонавт, стюардеса?
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5Колекція паперу

 Альбомний ПисальнийГазетнийДрукарський

Кольоровий  Гофрований  Шпалерний Обгортковий

Калька Картон   Наждачний
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Види та властивості паперу

Сировина для паперу

  
Паперова фабрика

— якщо картон скласти вздовж волокон, — лінія згину буде 
    рівною, якщо впоперек — горбкуватою.

   
   Газетний Альбомний Гофрований Шпалерний

Кольоровий Друкарський Писальний Обгортковий

а б

 
   Першими виготовляти папір навчилися китайці. Для цього 
вони використовували молоді пагони бамбука, бавовник,
солому. Усе це перемелювали, варили густу масу, добав-
ляючи до неї різні клейкі смоли. Потім пресували і отриму-
вали папір. Сьогодні його виготовляють на паперових 
фабриках з деревини, макулатури, соломи, ганчір'я, стебел 
кукурудзи. Усі процеси на таких підприємствах автома-
тизовано.

 

   Розірви папір у різних напрямках, порівняй лінії розриву (а).
Визнач напрям волокон паперу у відрізаних смужках (б).
   
— папір уздовж волокон рветься рівно, а впоперек — нерівно;
— зволожений аркуш паперу уздовж волокон закрутиться 
    трубочкою, впоперек — збереться “гармошкою”;

Запам'ятай:
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Виготовлення аплікації “Квітка”Урок . 20
33

Загадка

На городі в нас росте
сонце ясне, золоте.
Жовте око, жовті вії,
та чомусь воно не гріє.

Таку чудову квітку-соняшник ти зможеш 
зробити за допомогою симетричного вирізування.
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Склади готові деталі соняшника та наклей.

Виготовлення аплікації до української народної казки “Колобок”Урок . 21
35

Пригадай казку “Колобок”. Перекажи її зміст. Опиши персонажів казки. Чого вона навчає нас?
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61Саморобка “Маски”

  Карнавальні маски стануть тобі у пригоді під час зустрічі Нового року. Наклей цю сторінку з альбому на картон
або цупкий папір. Виріж маски по контуру та приєднай мотузочки  або резиночки (на краях масок для цього 
потрібно проколоти дірочки). Маски можна прикрасити блискітками або бісером.
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