
С.К. Трач

Тернопіль
Навчальна книга — Богдан 

Альбом для 4 клАсу

загальноосвiтнiх навчальних закладiв

Трудове  навчання

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 
комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України



УДК  37.035.3(075.2)
ББК  74.200.52я71
 Т65

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 

в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва

ISBN 978-966-10-4261-1
© Трач С.К., 2015
© Навчальна книга – Богдан, 2015

       Трач с.к.
Т65  Трудове навчання : альбом для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.К. Трач. — Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2015. — 64 с. : іл.

             ISBN 978-966-10-4261-1

У пропонованому альбомі зміст уроків трудового навчання для учнів 4-го класу відповідає  
чинній навчальній програмі та підручнику “Трудове навчання” (автори: Котелянець Н.В., 
Агєєва О.В.).

Альбом містить чисті аркуші, на яких діти мають змогу працювати під час уроку. 
Для учнів 4-го класу, вчителів, батьків.

удк 37.035.3(075.2)
ббк 74.200.52я71

Рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Туранов Юрій Олексійович

вчитель трудового навчання ЗОШ І-ІІІ ст. №23 м. Тернополя
Дзядик Ярослав Володимирович

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

(лист ІІТЗО №14.1/12–Г–963 від 30.07.2015р.)



3

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. 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



БДжІлКА
Чого це над квітками 
схилилась дітвора?
Малим цікаво знати, 
як бджілка мед збира. 
А бджілка все кружляє, 
неначе каже нам:

— жу-жу, жу-жу, малята,
я меду не віддам!
І забавляться з вами 
не маю я часу — 
солодку краплю меду 
у вулик понесу!

Грицько Бойко
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Урок 2. Паперовий вітрячок. 
Рухома іграшка

Маленький паперовий вітрячок, який ти виготовиш 
своїми руками, можна встановити за вікном і щоразу 
спостерігати за тим, як він крутитиметься, вказуючи 
напрям вітру.

1. Приготуй квадратний аркуш кольорового паперу.
2-3. Надріж по лінії згину (майже до центру).
4-6. З’єднай кути із серединою. За допомогою дро-

тика та бісеринки закріпи кути на паличці так, як показа-
но на малюнках.

1 32

4 65
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Урок 3. Сюжетна витинанка. 
Композиція «Заєць та Їжак»

Пригадай, який вид декоративно-прикладного 
мистецтва називають витинанкою. Від чого похо-
дить її назва?

Сюжетна (тематична) витинанка зображує пев-
ний сюжет (ілюстрації до оповідань, казок тощо).

Розглянь сюжетну витинанку. Який фрагмент із казки «За-
єць та Їжак» вона ілюструє? Пригадай головних героїв казки.

Скористайся поданими схемами та зроби власну компо-
зицію.


