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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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про конструювання з картону і па-
перу іграшок та моделей з рухомими 
деталями прочитай на с. 8 підручника.

КОНсТРУюємО ІГРАшКИ І мОДЕлІ З РУХОмИмИ ДЕТАлЯмИ

подивіться. чи знайомі
вам ці іграшки рухомі?
вони й справді, мов живі,
роблять  рухи ділові.
пташка жваво і охоче
легко крильцями тріпоче.
Зайчик ніжками  завзято
посуває самоката.
а у кролика турбота —
Моркву всунути  до рота…
ось і стали вам відомі
наші іграшки рухомі.
Залишається надалі
вам назвати механізм
Той, що рухає деталі
вправо, вліво, вгору, вниз.
Механізм цей, скажемо,
називають важелем.

І. Дубинський

Який основний механізм застосовується в рухомій іграшці?

Яке призначення важеля?

назви приклади застосування важеля в побутовій техніці.
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Інструменти та матеріали
1. картон кольоровий

2. дріт

3. нитки

4. олівець

5. ножиці

6. Шило

7. голка

8. Фломастери

ВИГОТОВлЯємО ІГРАшКУ-ДЕРГУНЧИКА «ВЕДмЕжА»

Ведмідь
Буркотливий, вайлуватий 
ходить лісом дід кудлатий.
одягнеться в кожушину, 
мед шукає і ожину.
літом любить полювати, 
взимку — у барлозі спати. 
Як зачує він весну, 
прокидається од сну.

В. Гринько 

Відгадай загадку
влітку наїдається,
а взимку висипляється.

 

використовуючи шаблони деталей (див. додаток), виготов 
іграшку-дергунчика «ведмежа».

підготуй шаблони і кольоровий картон. розміть деталі іграшки 
(1) і виріж (2). Шилом проколи отвори у визначених місцях (3). 
виготов 4 дротяні заклепки (4). приєднай лапи ведмежати до 
тулуба, зв’язавши їх ниткою (5). випробуй рухливість іграшки, 
смикнувши за кінець нитки (6). розмалюй дергунчика фломасте-
рами (7).

1 2 3

4
5

6

7
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КОНсТРУюємО ІГРАшКУ «КОВАлІ»
Інструменти та матеріали
1. картон кольоровий

2. дріт

3. олівець

4. ножиці

5. Шило

6. Фломастери

7. Шаблони

розглянь послідовність виготовлення рухомої іграшки і про-
нумеруй. визнач вісь обертання важеля та його плече. виго-
тов іграшку «ковалі», користуючись шаблонами (див. додаток).

 проколи отвори у визначених місцях

 підбери матеріал та шаблони

 випробуй іграшку

 розмалюй фломастерами ведмежат

 виготов дротяні заклепки

 розміть деталі іграшки

 Збери іграшку

 виріж деталі іграшки

Пронумеруй послідовність дій

1, 2, 3, 4, 5,

6

7, 8
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ЗНАйОмИмОсь ІЗ сюжЕТНОю ВИТИНАНКОю

про мистецтво сюжетної витинанки та її осо-
бливості в різних регіонах України прочитай на 
с. 15 підручника.

Витинанки у іВанки
У маленької іванки 
дивовижні витинанки:
і рослинки, і тваринки,
і мережані сніжинки. 
Запитали у іванки:
— Як зробити витинанки? 
— Це не складно. варто, діти, 
дуже-дуже захотіти: 
ножиці, папір узяти,
все, що любиш, витинати. 

Л. Вознюк

Які елементи сільської хати в Україні прикра-
шали витинанками? 

Який тип розташування витинанок властивий 
для подніпров'я?

для поділля?

для прикарпаття?


