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Тема 1. Робота з природними матеріалами

№ 
з/п Клас Дата

1 3 4

1. Композиції з природних матері-
алів, які застосовуються в побу-
ті. Виготовлення композицій з 
природних матеріалів (насіння, 
плоди, крупи). Послідовність 
дій та безпека праці під час ви-
готовлення виробів з природ-
них матеріалів на площині.
Композиції з природних матеріалів.

2. Виготовлення композицій з 
природних матеріалів (насін-
ня, листя). Послідовність дій та 
безпека праці під час виготов-
лення виробів з природних ма-
теріалів на площині.
аплікація з природних матеріалів 
«Букет».

3. Виготовлення композицій з при-
родних матеріалів (листя, квіти). 
Послідовність дій та безпека пра-
ці під час виготовлення виробів з 
природних матеріалів на площині.
аплікація з природних матеріа-
лів. Пейзаж.

4. Виготовлення композицій з 
природних матеріалів. Послідов-
ність дій та безпека праці під час 
виготовлення виробів з природ-
них матеріалів на площині.
Створення аплікацій з рослинних 
форм «Казкові персонажі».



4

Тема 2. Аплікація з використанням ниток

№ 
з/п Тема уроку Клас Дата

1 2 3 4

5. Застосування ниток. Види ни-
ток. Послідовність дій під час 
виготовлення аплікацій з ни-
ток. Інструменти для роботи та 
прийоми їхнього застосування.
виготовлення аплікації з вико-
ристанням ниток по контуру.

6. Послідовність дій під час ви-
готовлення аплікацій з ниток. 
Інструменти для роботи та при-
йоми їхнього застосування.
виготовлення аплікації з вико-
ристанням ниток.

7. Послідовність дій під час ви-
готовлення аплікацій з ниток. 
Інструменти для роботи та при-
йоми їхнього застосування. 
виготовлення аплікації із заси-
панням малюнка різаними нитка-
ми та їхнє приклеювання.
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Теми 9–10. Самообслуговування

№ 
з/п Тема уроку Клас Дата

1 2 3 4

28. Культура харчування. Правила 
поведінки за столом. Столо-
вий посуд різного призначення. 
Сервірування столу. 
Складання серветок.

29. аплікація з ґудзиків.

30. Шиття. Інструменти та матеріа-
ли для шиття. Послідовність дій 
під час шиття. 
Пришивання ґудзиків.
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витинанка.
Витинанка як вид народних 

ремесел України. Послідов-
ність дій під час виготовлення 
витинанок. Безпека праці з ін-
струментом.

Пðàкòичнà ðобоòà.
Виготовлення сніжинок, сер-

веток, мережок технікою вити-
нанки.

робота із пластиліном на пло-
щині з елементами творчості. 

Пластилін і його застосуван-
ня. Послідовність виготовлен-
ня виробів на площині з плас-
тиліну.

Пðàкòичнà ðобоòà.
Виготовлення виробів із 

пластиліну за завданням учи-
теля. Ліплення сюжетних ком-
позицій (парно, групами) на 
задану вчителем тему.

Самообслуговування.
Культура харчування. Пра-

вила поведінки за столом. Сто-
ловий посуд різного призна-
чення. Сервірування столу.

Пðàкòичнà ðобоòà.
Сервірування столу.

Самообслуговування.
Одяг. Правила догляду за 

одягом. Шиття. Інструменти 
й матеріали для шиття. Послі-
довність дій під час шиття.

Пðàкòичнà ðобоòà.
Пришивання ґудзиків.

 – володіє навичками ство-
рення за зразком найпро-
стіших оригамі;
 – має загальні уявлення про 
техніку витинанки;
 – розкриває послідовність дій 
під час виготовлення вити-
нанок;
 – уміє виготовляти сніжинки, 
серветки, мережки техні-
кою витинанки;
 – має загальні уявлення про 
пластилін та його застосу-
вання;
 – розкриває послідовність ви-
готовлення виробів на пло-
щині з пластиліну;
 – вміє виготовляти вироби 
з пластиліну за завданням 
учителя;
 – володіє навичками ліплен-
ня сюжетних композицій (у 
парі, у групі) на задану вчи-
телем тему;
 – має загальні уявлення про 
культуру харчування;
 – знає правила поведінки за 
столом;
 – розуміє призначення столо-
вого посуду;
 – володіє початковими нави-
чками сервірування столу;
 – має загальні уявлення про 
правила догляду за одягом;
 – називає інструменти й мате-
ріали для шиття;
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Макетування.
Виготовлення і оздоблення 

об’ємних виробів. Розмічання 
розгорток на аркуші в клітинку. 
Послідовність дій під час виго-
товлення й оздоблення об’ємних 
виробів.

Пðàкòичнà ðобоòà.
Виготовлення макетів (сіль-

ської хати, багатоповерхового 
будинку тощо).

екскурсії.
Ознайомлення з традицій-

ними народними ремеслами в 
Україні. Екскурсія до майстер-
ні із традиційними народни-
ми ремеслами, на підприєм-
ство (до майстерні) з обробки 
глини, тканини. Обговорення 
екскурсії — яку продукцію ви-
пускають, яке обладнання за-
стосовують, які професії там-
тешніх працівників та ін.

Теми бесід на уроці:
 «Ознайомлюємося із про-

фесіями»;
 «Навіщо людина працює»;
 «Діло майстра хвалить»;
 «Професії моїх батьків»;
 «Коли я виросту...» тощо

 – знає послідовність дій під 
час шиття;
 – вміє пришивати ґудзики;
 – має загальні уявлення про 
виготовлення і оздоблення 
об’ємних виробів;
 – знає, що таке розгортка 
виробу;
 – володіє навичками розмі-
чання розгорток;
 – розкриває послідовність дій 
під час виготовлення й оздо-
блення об’ємних виробів;
 – уміє виготовляти макети ви-
робів;
 – називає традиційні народні 
ремесла в Україні;
 – має загальні уявлення про 
виготовлення виробів на 
підприємствах та в майстер-
нях з традиційними народ-
ними ремеслами;
 – характеризує професії лю-
дей, які працюють на під-
приємствах з обробки гли-
ни, тканини;
 – знає продукцію, яку виготов-
ляють на підприємствах та в 
майстернях із традиційними 
народними ремеслами;
 – пояснює призначення об-
ладнання та інструментів, 
які використовують фахівці;
 – вміє проаналізувати й уза-
гальнити результати екс-
курсії.


