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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. Ліплення (барельєф)
«Червона калина»

Калина для нас — символ рідної землі та вічної 
пам’яті про тих, хто в мужній боротьбі віддав своє 
життя за щастя й волю народу.

З давніх-давен вона згадується в народних казках, 
думах, переказах, прислів’ях та приказках. Які з них 
ти знаєш?

Скульптуру поділяють на круглу та рельєфну.
Рельєфна скульптура розрахована на перегляд 

лише з одного боку.
Якщо рельєфне зображення виступає над пло-

щиною менш ніж на половину свого об’єму, то це — 
барельєф.

Використай у своєму барельєфному зображенні 
гілочку калини.
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Урок 16. Квілінг «Квіти» Є кілька способів виконання квілінгу.
Перший спосіб:

•Наріж смужки паперу завширшки 0,5 см.

•Намотай смужку на дерев’яну паличку.

•Обережно зніми спіраль з інструмента.

•Надай необхідного розміру та склей.

квілінг — це мистецтво виготовлення об’ємних 
композицій зі скручених у спіральки смужок паперу.

Квіти, комахи, птахи та тварини, виготовлені у тех-
ніці квілінгу, можуть прикрасити будь-яку листівку, 
альбом, подарункову упаковку.

Другий спосіб:

•Наріж смужки паперу завширшки 2 см.

•Надріж їх, щоб утворилась тоненька бахрома.

•Скрути за допомогою дерев’яної палички.

•Готовий рулончик склей.

•Розпуши.
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Виший серветку мережкою та подаруй її мамі 
чи бабусі.

•Витягни нитки основи, щоб утворилась нитяна 
доріжка. мережку вишивають справа наліво. 

•на голку набери певну кількість ниток.

•обвий їх ниткою знизу, стягуючи у стовпчик.

•Закріпи стовпчик, вколюючи голку і виводячи 
її через нитки в нижній лівий отвір наступного 
стовпчика на відстані. 

•обвий голкою нитки стовпчика та закріпи, виво-
дячи голку через наступний стовпчик.
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