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І семестр

1 Вступне заняття (1 година) Вступ

2 Папір. Відомості про вироб-
ництво паперу.
Рвана аплікація «Гроно кали-
ни» (1 година)

Місто паперу

3 Види паперу. Властивості па-
перу. Рвання паперу.
Аплікація «Диво дерево» 
(1 година)

4 Різання паперу. Як безпечно 
різати папір?
Аплікація «Веселі ніжки» 
(1 година)

5 Різання паперу. Як розмі-
чати деталі за шаблонами 
і трафаретами?Як вирізувати 
деталі з паперу?
Аплікація «Смачні фрукти» 
(1 година)

6 Симетричні форми в природі. 
Сорт, колір і розмір паперу.
Аплікація «Грибочок» 
(1 година)

7 Згинання і складання паперу.
Раціональне використання 
паперу. Послідовність дій під 
час згинання паперу. Знайом-
ство з технікою оригамі.
Оригамі «Песик» (1 година)

8 Згинання і складання паперу.
Оригамі «Тюльпани» 
(1 година)

9 Аплікація. Види аплікацій. 
Як створити аплікацію з папе-
ру? Послідовність дій під час 
створення аплікацій.
Аплікація «Натюрморт» 
(1 година)



137Трудове навчання

Т
р

у
д

о
в

е
 

н
а

в
ч

а
н

н
я

№
 

у
р

о
ку Тема уроку і зміст 

навчальної програми
Дата

Скори-
гована 

дата

Назва розділу 
у робочому 

зошиті-альбомі

10 Аплікація з паперу.
Аплікація «Пейзаж» (1 година)

11 Екскурсія. Збір та зберігання 
природного матеріалу.
Робота із природними мате-
ріалами. Послідовність дій 
під час виготовлення аплікації 
з природних матеріалів.
Аплікація «Їжачок» (1 година)

Місто
казкового
лісу

12 Робота із природними матері-
алами.
Аплікація «Метелик» (1 година)

13 Робота із природними матері-
алами.
Аплікація «Півник» (1 година)

14 Чим прикрашають вироби? 
Послідовність дій під час ви-
готовлення прикрас з паперу. 
Способи з’єднання окремих 
частин виробів.
Виготовлення новорічної 
гірлянди (1 година)

Свято
в країні майстрів

15 Виготовлення ялинкових при-
крас (1 година)

16 Виготовлення новорічної 
листівки (1 година)

ІІ семестр

17 Одяг і взуття. З чого виготов-
ляють одяг? Як одягаються 
в різні пори року? Що взува-
ють в різні пори року?
Правила догляду за одягом 
і взуттям (1 година)

Самообслуговування

18 Відпрацьовування прийомів 
зав’язування шнурків на взут-
ті (зав’язування пояса, шар-
фа) (1 година)
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19 Екскурсія до шкільної бібліо-
теки (1 година).
Варіант: можна вибрати будь-
яку іншу екскурсію, користу-
ючись зошитом з профорієн-
тації «Пізнаємо світ професій. 
1 клас» (Н. Котелянець, О. Агє-
єва, Ю. Котелянець)

Комбновані роботи

20 Виготовлення закладки 
в книжку (1 година)

21 Виготовлення валентинки 
(1 година)

Свято в країні
майстрів

22 Аплікація з паперу.
Казкова аплікація 
«Золота рибка» (1 година)

Місто паперу

23 Конструювання найпростіших 
виробів. Виготовлення віталь-
ної листівки до 8 Березня 
(1 година)

Комбіновані роботи

24 Конструювання найпростіших 
виробів. Колективна робота 
«Весняні пташки» (1 година)

25 Конструювання найпростіших 
виробів. Комбінована робота 
«Вербові котики» (1 година)

26 Конструювання найпростіших 
виробів. Аплікація «Велико-
дній кошик» (1 година)

27 Конструювання найпростіших 
виробів. Колективна робота 
«Писанки»

28 Як виготовляють пластилін? 
Властивості пластиліну.
Прийоми ліплення. Послідов-
ність дій під час
виготовлення виробів з плас-
тилін. Пластилінова
картина «Квіти і метелики на 
лузі» (1 година)
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29 Безпечні прийоми праці при 
роботі з пластиліном.
Пластилінова картина 
«Вишеньки» (1 година)

30 Як прикрасити вироби з плас-
тиліну? Пластилінова картина 
«Равлик» (1 година)

31 Екскурсія до шкільної їдаль-
ні. Виготовлення «Пластилі-
нових солодощів» (1 година). 
Варіант: можна вибрати будь 
яку іншу екскурсію, користу-
ючись зошитом з профорієн-
тації «Пізнаємо світ професій. 
1 клас» (Н. Котелянець, О. Агє-
єва, Ю. Котелянець)

32 Конструювання найпростіших 
виробів. Виготовлення
листівки «Квіти для мами» 
(1 година)

33 Конструювання найпростіших 
виробів. Аплікація
«Веселі вівці» (1 година)

34 Конструювання найпростіших 
виробів. Виготовлення
 іграшки «Горіховий човник» 
(1 година)

35 Конструювання найпростіших 
виробів.
Аплікація «Дельфін» (1 година)

Автор: Н. В. Котелянець, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Він-
ниченка, кандидат педагогічних наук  


