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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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Тема 17

Дата

Іграшки з яєчної шкаралупи
та відрізків паперу

Клас

Мета. Вчити учнів виготовляти ялинкові іграшки з яєчних шкаралуп; розвивати образне мислення, уяву;
виховувати естетичність та бережне ставлення до
матеріалів.
Об’єкт праці: іграшки, «Курчатко», «Буратіно».
Матеріали та інструменти: яєчні шкаралупи, відрізки кольорового паперу, вата, клей, ножиці.
Наочність: зразки виробів.

Хід уроку
І. Організація учнів до уроку
Учитель з’ясовує про готовність учнів до уроку — наявність матеріалів та інструментів. Попереджує про те, що
яєчні шкаралупи не треба класти край стола чи похилу
площину, бо вони крихкі і можуть розбитися при падінні.

ІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності
— На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо перетворювати яєчні шкаралупи на ялинкові іграшки. А які
саме іграшки, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки.
Маленьке, жовтеньке,
З яєчка з’являється,
Під квочку ховається.
		 (Курчатко)
Хлопчик дерев’яний,
Веселий і рум’яний,
Гострий носик має,
Вчитись не бажає.
		 (Буратіно)
Учитель демонструє зразки іграшок.

ІІІ. Актуалізація знань учнів
— Діти, як ви думаєте, що можна використати замість
цілих аркушів паперу для дрібних зображуваних частин
іграшки? (Відрізки паперу.)
— А якого саме паперу? (Кольорового.)

ІV. Послідовність роботи
Учитель пояснює послідовність виготовлення іграшок
«Курчатка», показуючи всі зображувані деталі на зразках.
1. Для зображення голівки іграшки приклеюють до
шкаралупи шматочок вати.
2. З відрізків кольорового паперу вирізують дзьобик,
очі, бантик.
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Додатковий матеріал
до уроку

3. З однакових вирізаних деталей зображують курчатко-півника і курчатко-курочку.

— Діти, а де ми прикріпимо бантик у курчатка-курочки і в курчатка-півника? (У курочки приклеїмо на голівці,
а в півника — нижче голівки.)

V. Самостійна робота учнів
Першокласники виготовляють попарно іграшки —
один учень виготовляє курчатко-курочку, другий — курчатко-півника або навпаки. Учитель стежить за трудовою
діяльністю, допомагає дітям в розміщенні дрібних деталей.
Наголошує на тому, що шкаралупи крихкі і треба з ними
обережно працювати.
Учням, які виконали завдання, вчитель пропонує виготовити курчатко з крильцями, лапками та гребінчиком.
Здібним учням радить виготовити іграшку «Буратіно» за
малюнками в підручнику. Видає шаблони для розгорток
конусів, які зображуватимуть шапочку та носик іграшки.
Доцільно вчителю запитати в учнів про те, як вони
збираються чіпляти виготовлені іграшки на ялинку. Бажано, щоб діти самі дійшли висновку, що потрібно приклеїти з ниток петельки.

VІ. Виставка дитячих робіт
Разом з учнями вчитель оглядає дитячу виставку, відбирає іграшки для класної ялинки. Учні з допомогою вчителя розвішують іграшки, виготовлені на уроках.
Учитель пропонує першокласникам виготовити вдома
з яєчних шкаралуп іграшки для домашньої ялинки.

VІІ. Прибирання робочих місць
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Додаток

Загальні правила безпечної праці
1. З
 астосовуй інструменти тільки за своїм призначенням,
не працюй несправним інструментом.
2. Розміщуй пальці рук збоку ріжучої частини інструмента.
3. Передавай інструменти з гострими кінцями ручкою від
себе.
4. 
Не клади інструменти з гострими кінцями на край
стола.
5. Не змітай рукою, не здувай обрізки з робочого місця,
користуйся для цього серветкою.

Культура праці на уроках
трудового навчання
1. Працюй у фартушку.
2. Щоб не пошкодити столи під час роботи, користуйся
картонною дощечкою або клейонкою.
3. Під час роботи з клеєм, глиною, пластиліном для витирання рук використовуй серветку.
4. Після закінчення роботи прибери своє робоче місце.

Обов’язки чергових
1. Ч
 ергові приходять у клас (робочу кімнату) до початку
уроку, провітрюють кімнату.
2. За вказівкою вчителя розкладають приладдя, інструменти загального користування на робочі місця.
3. Після роботи приймають від учнів приладдя, інструменти і складають їх у місця зберігання.
4. Перевіряють чистоту робочих місць.
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