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

І семестр

№ 
уроку

Тема уроку і зміст навчальної програми Дата
Скори-
гована 

дата

Конструювання рухомих моделей із картону та паперу

1 Вступ. Організація робочого місця. Правила безпечної 
праці.
Художнє конструювання (дизайн) (1 година)

2 Загальні відомості про способи виготовлення рухомих 
моделей з паперу і картону.
Матеріали, інструменти та пристосування для виготов-
лення рухомих моделей.
Виготовлення рухомих тваринок. Рухома іграшка «Со-
нечко» (1 година)

3 Іграшка-дергунчик «Котик» (1 година)

Комбінування природних, штучних та пластичних матеріалів

4 Комбінування природних, штучних та пластичних 
матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення 
виробів з природних і пластичних матеріалів.
Виготовлення виробів з природних та пластичних 
матеріалів (1 година)

Сюжетна витинанка

5 Уявлення про особливості сюжетних витинанок різних 
регіонів України. Послідовність виготовлення виробів 
технікою витинанки.
Композиція «Ажурні дерева» (1 година)

6 Сюжетна композиція «У казковому лісі» (1 година)

Виготовлення штучних квітів об’ємної форми

7 Матеріали, інструменти та пристосування для виготов-
лення штучних квітів об’ємної форми. Послідовність 
виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Способи 
кріплення елементів.
Натюрморт «Квіти у вазі» (1 година)

8 Паперова квітка «Нарцис» (1 година)

Колаж

9 Поняття про колаж. Комбінування різноманітних 
матеріалів для створення композиції-колажу. Матеріали, 
інструменти та пристосування для виготовлення колажу.
Композиція у техніці колажу (1 година)

10 Колаж «Портрет героя» (1 година)
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№ 
уроку

Тема уроку і зміст навчальної програми Дата
Скори-
гована 

дата

Вишивання

11 Оздоблення виробів технікою вишивки. Матеріали, 
інструменти та пристосування для оздоблення виробів 
вишивкою. Основні прийоми роботи технікою вишивки. 
Витягування нитки з основи. Шов «вперед голку».
Оздоблення серветки швом «вперед голку» (1 година)

12 Шов «назад голка». Послідовність виготовлення виробів 
технікою вишивки
Оздоблення серветки швом «назад голку» (1 година)

Об’ємна аплікація із тканини та ґудзиків

13 Послідовність виготовлення об’ємної аплікації на тканині 
з використанням ґудзиків, леліток та бісеру.
Об’ємна аплікація з тканини з використанням ґудзиків на 
ніжці (1 година)

14–15 М’яка іграшка «Ялиночка» (2 години)

16 Проект «Новорічна красуня» (1 година)

ІІ семестр

№ 
уроку

Тема уроку і зміст навчальної програми Дата
Скори-
гована 

дата

Робота із пласти лі ном

17 Пластичні матеріали для виготовлення виробів 
(пластилін, глина, полімерна глина, солоне тісто).
Ліплення улюбленої тваринки (1 година)

18, 19 Ліплення лісовичка на основі пляшечки (2 години)

20 Ліплення за мотивами народних іграшок (1 година)

Плетіння

21 Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. 
Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення 
виробів технікою плетіння.
Плетіння пояса у 3 пасма (1 година)

22 Плетіння браслета у 4 пасма (1 година)

23 Виготовлення ляльки-мотанки (1 година)

Робота із сучасними штучними матеріалами

24 Властивості штучних матеріалів: пластик, поролон, син-
тепон, синтетична вата тощо. Інструменти та присто-
сування для виготовлення виробів з сучасних штучних 
матеріалів.
Іграшки із штучних матеріалів (1 година)
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№ 
уроку

Тема уроку і зміст навчальної програми Дата
Скори-
гована 

дата

25 Іграшки із поролону (1 година)

26 Проект «Декорування великодніх яєць» (1 година)

Художнє оздоблення та дизайн

27, 
28

Загальні відомості про дизайн, оформлення та оздо-
блення виробів. Техніки, матеріали, інструменти та при-
стосування для оформлення та оздоблення виробів.
Виготовлення та оздоблення рамки для фото (2 години)

Самообслуговуван ня. Одяг та взуття

29 Оздоблення взуття. Техніки, мате ріали, інструменти та 
пристосування для оздоблення взуття.
Виготовлення моделі дитячого літнього взуття (1 година)

30 Оздоблення одягу. Техніки, мате ріали, інструменти та 
пристосування для оздоблення одягу.
Виготовлення моделі сукні (1 година)

Пап’є-маше

31, 
32

Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Матеріали, 
інструменти та пристосування для виготовлення виробу 
технікою пап’є-маше.
Посуд у техніці пап’є-маше (2 години)

Калейдоскоп про фесій. Екскурсії

33 Професія, види професій, зустрічі з професіоналами (1 
година)

34 В гості до продавця (1 година)

35 В гості до модельєра (1 година)

Автори: Н. В. Котелянець, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вінни-
ченка, кандидат педагогічних наук


