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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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Урок 1. Витинанка «Ажурний метелик»

Хіба можна не милуватись чудовим візерунком на крильцях метелика!

МеТелиКи
Ой метелики біляві
розлетілись по галяві.
За метеликом побіг,
та спіймать його не зміг.
Полетів він на горбочок,
сів на різьблений листочок,
дуже схожим став на квітку — 
і його ніде не видко.

Вадим Крищенко

•Склади половину прямокутного аркуша кольорового паперу навпіл.

•Нанеси на папір контур половинки метелика.

•Виріж по контуру.

•Не розгортаючи силуету, зігни кожне крило навпіл і виріж візерунок.
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Урок 2. Витинанка 
«Ось і вересень настав»

Тобі, напевне, часто доводилося спостерігати, як 
від легенького подиху вітру падають на землю осінні 
листочки. Щоб зберегти красу цієї миттєвості надов-
го, створи осінню композицію у техніці витинанки.

Зверни увагу на те, що листочки своєю формою 
нагадують різні дерева.
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Урок 3. Листівка «З Днем учителя!»

ПеРША ВчиТельКА
Як мати до діток,
як сонце до квіток,
горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
і мила, і тиха
учителька перша моя!..

О. Шишуліна

Привітай свою першу вчительку з професійним 
святом та подаруй їй листівку, виготовлену власни-
ми руками.

Як ти вважаєш, чому при виготовленні листівки 
зазвичай використовують такі елементи, як дзвіно-
чок, книжку, осінні листочки?

З Днем вчителя! 

Вітаю!
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