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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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Урок 1. Створення аплікації з рослинних 
форм «На дні морському»

Розглянь аплікації. Які природні матеріали 
використано у поданих композиціях?

Приготуй для роботи засушене листя, мушлі, дрібні 
камінці та інші природні матеріали, ножиці та клей.
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Створи композицію на тему «На дні морському» за ілюстраціями або власним задумом.
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Урок 2. Конструювання об’ємних 
виробів з природного матеріалу

Шишки в умілих руках і при наявності фантазії мо-
жуть перетворитися в кумедних звіряток, казкових 
гномиків, цікавих пташок, неймовірних ангеляток.

Із кольорового фетру виріж бороду, дзьобик, оче-
нята, ручки, крильця, шапочку, шарфик тощо. Міцно 
приклей їх до шишечки.
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Урок 3. Лісовичок Добрячок. Ліплення

Як ти гадаєш, як виглядає Лісовичок? Опиши його.
Лісовичка вважають господарем казкового лісу. 

Полюбляє він сидіти на гілочках дерев або в дуплі. 
Лісовичок стежить за своєю територією, все бачить, 
все чує, все контролює. Якщо хтось заблукає, він до-
поможе йому вийти на стежку, та й дорогу додому 
покаже.

1-2. Обліпи невелику за розміром пляшечку тонким 
шаром пластиліну.

3-5. Наліпи деталі обличчя (волосся, бороду, носик, 
очі). Виліпи окремо руки, ноги (можеш їх утворити 
із маленьких гілочок дерев).

6. Доповни фігурку грибочками, листочками, ягідка-
ми.

1 2 3

4 5 6
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Урок 4. Бджілка Жу-жу. Рухома іграшка

Хочеш, щоб у твоєї бджілки рухались крильця?
Виготовити таку іграшку дуже просто.
Як завжди, тобі знадобляться фантазія, уява, 

а також терпіння та невеликі зусилля.

1-2. Наклей деталі саморобки на картон та виріж.
3. У точках з’єднання деталей зроби отвори.
4. З’єднай тіло бджілки з крильцями. Для цього на м’який 

дротик нанижи бісеринку, встав в отвори з лицьового 
боку, а на звороті — закрути.

5. З’єднай ниткою верхні дірочки, а потім з’єднай їх 
 довшою ниткою.

6. Смикни за кінець довгої нитки — і бджілка замахає 
крильцями.

1 32

4 65


