
______________________________________________________________________________________________________________________

найменування загальноосвітнього навчального закладу

«ПОГОДЖЕНО»
Заступник директора з НВР

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
ДИРЕКТОР

______________________________________
(підпис)

« _____ » __________________ 20 ___ р. 
(ПІБ)

______________________________________
(підпис)

« _____ » ___________________ 20 ___ р. 
(ПІБ)

Календарно-тематичне планування 
з трудового навчання

у 2__ класі

на 20 ______ / 20 ______ н. р. 

___________________________________________________________
(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) 

______________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № _____________ від « ______ » _____________ 20 ____ р. 

Голова МО ________________________________________________________
(ПІБ, підпис)



133Трудове навчання

Т
р

у
д

о
в

е
 

н
а

в
ч

а
н

н
я

Робочий зошит-альбом з трудового навчання  №1, №2. 
У країні майстрів. Котелянець Н. В., Агєєва О. В.

№
уроку

Дата
Скори-
гована 

дата

Тема уроку і зміст навчальної 
програми

І  семестр

Вступ

1 Вступне заняття 

Місто Казкового лісу

2
Таємниці природних матеріалів.
Предметна аплікація «Чапля»

3
Як створити композицію із природних матеріалів
Аплікація з листя, квітів «Букет»

4
Робота із природними матеріалами.
Аплікація «Пейзаж»

5
Аплікація з насіння і крупів.
Аплікація «Соняшник»

Місто ниток

6
Виробництво і види ниток. Виготовлення аплікації з вико-
ристанням ниток по контуру малюнка.
Аплікація з ниток «Лебідь»

7 Аплікація з ниток «Котик»

8
Призначення ниток. Виготовлення аплікацій з засипанням 
малюнка різаними нитками та їх приклеювання.
Аплікація з ниток «Грибок-Боровичок»

9

Екскурсія до майстринь-вишивальниць.
Варіант: можна вибрати будь-яку іншу екскурсію, користу-
ючись зошитом з профорієнтації «Пізнаємо світ професій. 
2 клас» (Н. Котелянець, О. Агєєва, Ю. Котелянець)

Місто паперу

10
Згинання і складання паперу. Види і застосування карто-
ну. Гофрування паперу.
Аплікація «Їжачок»

11
Згинання і складання паперу. Виготовлення з деталей гео-
метричної форми паперових макетів.
Аплікація «Лицарський щит»

12
Згинання і складання паперу. Виготовлення з деталей гео-
метричної форми паперових макетів
Аплікація «Кулон»

13
Згинання і складання паперу. Вітальна листівка.
Листівка «Янголятко»
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14
Згинання і складання паперу. Складання та оздоблення 
конверта.
Конверт для листа Діду Морозу

Паперові об’ємні фігури

15
Паперові об’ємні форми. Елементи графічної грамоти. 
Лінії. Правила розмічання ліній на папері і картоні.
Об’ємний виріб. «Ялинка-складанка»

16
Паперові об’ємні фігури. Розгортки прямокутних форм.
Об’ємний виріб. Виготовлення
подарункового кошика.

ІІ  семестр

17 Паперові об’ємні фігури. Об’ємний виріб «Мишка-коробка»

Місто паперу

18 Декоративно-ужиткове мистецтво. Орнамент.
Український рушник

19 Декоративно-ужиткове мистецтво.
Декоративний таріль

20 Ажурне вирізування.
Силуетне вирізування у смужці.

21 Ажурне вирізування.
Паперові мережива.

Оригамі

22 Оригамі. Базові форми оригамі. Умовні позначки прийняті 
в оригамі.
Оригамі «Човник на морі»

23 Оригамі.
Кіригамі «Рибка»

24 Оригамі.
Оригамі «Букет тюльпанів»

Місто пластиліну

25 Пластилін і його застосування. Безпечні прийоми праці 
при роботі з пластиліном.
Вазочка для квітів

26 Загальне відомості про виробництво пластиліну.
«Веселий равлик»

27 Ліплення з пластиліну на площині.
Композиція «Пори року»
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№
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Тема уроку і зміст навчальної 
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28 Виготовлення виробів об’ємної форми з пластиліну.
«Веселий ведмедик»

29 Екскурсія «У гості до майстрів-гончарів».
Варіант: можна вибрати будь-яку іншу екскурсію, корис-
туючись зошитом з профорієнтації «Пізнаємо світ профе-
сій. 2 клас» Н. Котелянець, О. Агєєва, Ю. Котелянець

Місто «Вміємо самі!»

30 Самообслуговування. Культура харчування.
Складання серветок. Підставка під чашку «Водяна лілія»

31 Самообслуговування. Одяг і взуття.
Інструменти та матеріали для пришивання ґудзиків. По-
слідовність дій під час пришивання ґудзиків. Безпечні 
прийоми праці з голкою.
Пришивання ґудзиків з двома отворами

32 Макетування.
Вантажний автомобіль

33 Макетування.
Лялькові меблі

34 Макетування.
Казковий будинок

35 Підсумковий урок

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


