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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. Мозаїка з паперу

Мозаїку можна виконати з яєчної шкаралупки, 
дрібних камінчиків, паєток, бісеру, скла тощо.

•Виконай контурне зображення малюнка.

•Зі смужок кольорового паперу наріж багато малень-
ких квадратиків, прямокутників, трикутників.

•Заповни шматочками паперу зображення, залиша-
ючи невеличкі проміжки.
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Урок 2. Мозаїчне торцювання (контурне) 
«Український віночок»

Здавна оберегом в Україні був віночок. Ним ді-
вчата прикрашали свої голівки. І кожна виплітала ві-
ночок так майстерно, щоб той був їй до лиця і під-
креслював вроду.

В основі техніки торцювання — створення зобра-
жень за допомогою об’ємних елементів з паперу. 
Об’ємний елемент торцювання називають «торців-
кою». Це стислий, у вигляді конуса шматок м’якого 
паперу.

•Наріж квадратики (1 см на 1 см) з гофрованого 
паперу або серветок.

•Тупий кінець стержня з ручки постав на папе-
ровий квадратик.

•Зімни папір і приклей до заготівки.

•Вийми стержень.
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УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОЧОК
У віночку нашім 
різнобарвні квіти — 
символ України 
і дарунок літа. 
Тож усім на нього 
подивитись любо: 
гілочку зелену 
узяли у дуба, 
квіточку любистку, 
щоб усіх любили, 
і барвінку листя, 
аби довго жили. 
Чорнобривців квіти, 
щоб чорніли брови, 
кетяги калини — 
для краси й любові.
У вінок вплітають 
колосочки жита, 
щоб могли багато 
і в достатку жити. 
А в червонім маку, 
що цвіте у полі, 
кров людей, пролита 
у боях за волю. 
Є ще різні квіти 
в нашім ріднім краї, 
їх веселе літо 
у вінок вплітає.

Людмила Савчук

Виготов віночок у техніці торцювання.
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Урок 3. Мозаїчне торцювання «Знаки волі, 
знаки слави — наші символи держави»

Прапор, герб і гімн — це символи Української держави.
Прапор України — це стяг із двох рівновеликих горизон-

тальних смуг синього і жовтого кольорів. Що означають ці 
кольори?

Мозаїку в техніці торцювання можна вико-
нувати суцільно або за контуром.


