
Трудове навчання 

№ 

з/п 

№ 

з/п 

Тема уроку Дата Примітки 

1 1 Вступ. Як зробити світ привабливим? Художнє 

конструювання (дизайн) 

  

Робота з папером і картоном.  

Рухомі моделі, витинанки, оригамі, штучні квіти, колаж (11год) 

2 1 Конструювання рухомих моделей із картону та 

паперу. Виготовлення рухомих тваринок 

  

3 2 Рухома іграшка «Сонечко»   

4 3 Іграшка-дергунчик «Котик»   

5 4 Сюжетні витинанки. Композиція «Ажурні дерева»   

6 5 Сюжетна композиція «У казковому лісі»   

7 6 Оригамі. Оригамі «Стрибуча жабка»   

8 7 Оригамі «Голівка, що відкриває пащу»   

9 8 Виготовлення штучних квітів. Натюрморт «Квіти у 

вазі» 

  

10 9 Паперова квітка «Нарцис»   

11 10 Колаж. Натюрморт у техніці колажу   

12 11 Колаж «Портрет героя»   

Робота з волокнами та нитками.  

Вишивка, об’ємна аплікація із тканини та ґудзиків (4год) 

13 1 Вишивання. Оздоблення серветки швом «Уперед 

голку», «Назад голку» 

  

14 2 Об’ємна аплікація із тканини з використанням 

ґудзиків 

  

15 3 Виготовлення м’якої іграшки. М’яка іграшка 

«Ялиночка» 

  

16 4 Проект «Новорічна красуня». Підсумковий урок за І 

семестр 

  

Робота із пластиліном, нитками та папером. Ліплення тварин, фантастичних 

істот, народних іграшок, плетіння з ниток, декоративне панно (6год) 

17 1 Ліплення тварин. Ліплення улюбленої тваринки   

18 2 Ліплення фантастичної істоти. Ліплення лісовичка на 

основі пляшечки 

  

19 3 Народна іграшка. Ліплення за мотивами народних 

іграшок 

  

20 4 Плетіння з ниток. Плетіння браслета   

21 5 Лялька-мотанка. Виготовлення ляльки-мотанки   

22 6 Декоративне панно. Панно «Квіти для мами»   

Робота з бісером, дротом і штучними матеріалами. Бісероплетіння,  

об’ємні фігури з дроту, вироби із сучасних штучних матеріалів(3год) 

23 1 Бісероплетіння. Яскрава бабка   

24 2 Об’ємні фігури з дроту. Кумедні чоловічки з дроту   

25 3 Робота із сучасними штучними матеріалами. Іграшки   



із сучасних штучних матеріалів 

Робота з папером і картоном. Художнє оздоблення та дизайн,  

моделювання взуття, пап’є – маше (7год) 

26 1 Проект «Декорування великодніх яєць»   

27 2 Художнє оздоблення та дизайн. Виготовлення та 

оздоблення рамки для фото 

  

28 3 Самообслуговування. Моделювання взуття. 

Виготовлення моделі літнього дитячого взуття 

  

29 4 Пап’є-маше. Посуд у техніці пап’є-маше   

30 5 Посуд у техніці пап’є-маше. Продовження роботи 

над темою 

  

31 6 Посуд у техніці пап’є-маше. Продовження роботи 

над темою 

  

32 7 Підсумковий урок за рік   

 


