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ОЗНАЙОМЛЮЄМОСЯ З ПРОФЕСІЯМИ ЛЮДЕЙ
ПРЕДКІВСЬКЕ КОРІННЯ 

Чи знаєш ти, мій юний друже,
як зветься той, хто дошки струже,
щоб збити з них стола чи лаву?
То зробить столяр свою справу.
Тесляр — це теж потрібно знати —
уміє хату збудувати.
Коваль кує залізо вміло
і робить з нього плуг чи вила.
А мельник — той, хто цілі дні
невтомно трудиться в млині,
він меле жито і пшеницю
на борошно, на паляниці.
Гончар — завзятий теж трудар.
Потрібен, мабуть, Божий дар
творити з глини гарні речі —
макітру, горщик або глечик.
Кравець шанований в народі
за те, що вміє шити одяг,
а швець взуття пошиє модне
на теплу пору і холодну.
Сучасне й давнє ремесло
шанує місто і село.
Талант, професія, уміння —
то наше предківське коріння.

В. Гей

Про те, в яких сферах працюють люди, ти дізнаєшся, прочитавши 
матеріал на с. 3 підручника.

Урок 1

Розв’яжи кросворд «Професії».

Які ще сучасні професії ти знаєш? Напиши.____________________________ 
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ОЗНАЙОМЛЮЄМОСЯ З ВИТИНАНКАМИ

Витинаєм всім на подив 

таємничий світ природи

ВИТИНАНКИ У ІВАНКИ
У маленької Іванки
дивовижні витинанки:
і рослинки, і тваринки,
і мережані сніжинки.
Запитали ми Іванку:
— Як зробити витинанку?
— Це не складно, варто, діти,
дуже-дуже захотіти:
ножиці, папір узяти,
все, що любиш, витинати.

Л. Вознюк

Про витинання — як одну з найдавніших технік оздоблення побуту 
українців, види витинанок, матеріали та інструменти для їх виконан-
ня прочитай на с. 6–10 підручника.

Як її виготовляють?________________________________________________

 
 
 

Які види витинанок ти запам’ятав?______________________

 
 
 

Що таке витинанка?________________________________________________

 
 
 
Назви основні мотиви української витинанки.
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ВИГОТОВЛЯЄМО ЛАНЦЮЖОК ІЗ «ХРЕЩИКІВ»
Сьогодні будемо робити 
ланцюжки прості і звиті.
Ланцюжки ці потім кожний
на свій розсуд прилаштує,
по-своєму, хто як може,
їх до діла застосує.
Буде хтось на них носити 
ключ від шафи чи квартири,
хтось захоче почепити
на них різні сувеніри.

О. Марченко

Виготов ланцюжок із 15–20 «хрещиків».
Кількість бісеринок, необхідних для роботи, можна обчис-

лити за такою формулою: кількість «хрещиків» х на два і + два 
(15…20 х 2 + 2).

Визнач, скільки плануєш зробити ланок у ланцюжку. 

Підрахуй, скільки для цього необхідно бісеринок. 

Нанижи бісеринку на нитку (1). Протягни голку з ниткою в четвер-
ту від голки бісеринку і затягни кільце-«хрещик» (2). Нанижи 
на голку одну бісеринку і введи голку в отвір шостої бісеринки 
— одержиш другий «хрещик» (3). Знову нанижи на голку одну 
бісеринку і введи голку у восьму бісеринку, затягни кільце й 
одержиш третій «хрещик» (4). Так само сплети і наступні «хре-
щики» ланцюжка (5).
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ВИГОТОВЛЯЄМО БРАСЛЕТУрок 22
З чим іще зрівняти бісеринки,
які на сонці кольорами грають?
Неначе росяні краплинки,
вони красою звеселяють.
Прикраси — наче музика завмерла.
Хтось мріє про бурштини, перли,
але в руках умілої майстрині
і бісер постає безцінним!

О. Марченко

Підготуй бісер двох кольорів, голку, капронову нитку і ви-
готов браслет.

1 2
3 4

5 6 7

Для плетіння браслета візьми бісер двох кольорів, наприклад — синій і ро-
жевий. Нанижи на голку 4 бісерини — рожеву, синю і 2 рожеві (1). За-
мкни кільце через першу бісерину (2). Нанижи на голку ще 2 бісерини 
— рожеву і синю та протягни голку з ниткою через отвір другої бісерини 
(3). Нанижи на голку 2 сині бісерини, протягни голку з ниткою через 
отвір шостої бісерини (4). Знову нанижи 2 бісерини і введи голку в отвір 
восьмої. А потім набери 2 рожеві та протягни нитку через отвір десятої 
бісерини (5). Нанижи на голку рожеву і синю бісеринки, протягни нитку в 
отвір дванадцятої, нанижи ще 2 рожеві та протягни нитку в чотирнадцяту 
бісерину (6). Далі просто повторюй дії, доки не завершиш роботи й не 
отримаєш готового браслета (7).
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ВЧИМОСЯ КОРИСТУВАТИСЯ СЕРВЕТКАМИУрок 34 ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕУрок 32
Розв’язавши кросворд, зможеш перевірити себе, чи 

добре знаєш, з якими техніками виготовлення виробів 
ти ознайомився цьогоріч та які матеріали, пристосу-
вання й інструменти використовував під час роботи. 
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Вертикаль:
1. Техніка виконання зображень із шматочків штуч-

ного і природного матеріалу.

3. Інструмент для різання паперу і тканини.

4. Техніка виготовлення виробів шляхом згинання 
та складання паперу.

7. Техніка виготовлення ажурних і силуетних зо-
бражень.

8. Скляний, круглий матеріал для нанизування.

11. Матеріал, одержаний шляхом скручування пряжі.

12. Декороване яйце.

13. Тканина з волокон тваринного походження.

15. Тонкий, м’який металевий матеріал.

Горизонталь:
2. Інструмент для шиття і вишивання.

5. Техніка створення зображень шляхом вирізуван-
ня і накладання деталей.

6. Матеріал, виготовлений шляхом скручування во-
локон.

9. Техніка виготовлення зображень зі скручених 
смужок паперу.

10. Матеріал, виготовлений шляхом переплетення 
ниток і пряжі.

14. Волокна рослинного походження.

16. Пристрій, який використовують швачки і виши-
вальниці.
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