
УРОК №                                                                               ДАТА______ 
Тема. Закріплення та нарощування дроту у виробі. З”єднання  деталей виробу. 

Закріплення застібки. 

Мета:  

      освітня:  

 формування вміння закріплювати та нарощувати дріт у виробі; з’єднувати деталі 

виробу;  

 розвиваюча:  

 розвивати просторове мислення, увагу, пам’ять; охайність під час виконання 

завдання.;  

виховна: 

 виховувати працелюбность, організованость, раціональность, практичность. 

 

Інструменти та матеріали: зразки виробів із бісеру, зразки різних видів бісеру, дріт, бісер, 

ножиці.  

Тип заняття: комбінований. 

 

                                                          Хід уроку 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

       Привітання (створення позитивного емоційного настрою). Перевірка присутніх, 

перевірка готовності до уроку.  

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ 

           Перед тим як розпочати вивчення нової теми, ми повинні пригадати що ми вчили на 

попередніх уроках. Зробимо це за допомогою гри «Чарівний кошик». У кошику э багато 

карточок-завдань. Кожен з вас повинен відповісти на  завдання і передати кошик 

наступному, і так по черзі всі відповідають на запитання, які самі обрали. 

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

    Учитель заздалегідь записує на дошці вислів: 

Шлях до розвитку й, урешті-решт, до щастя людини пролягає через її працю. 

Д. І. Менделєєв 

    Діти, прочитайте, будь ласка, вислів, записаний на дошці та скажіть, як ви його розумієте. 

(Бесіда з учнями) Отже, працею вчений називав не будь-яку роботу, а роботу усвідомлену й 

потрібну людям. Тому мені дуже хотілося б побачити на сьогоднішньому занятті саме таку 

працю! 

     Ми з вами плануємо виготовити виріб на дротяній основі – зокрема виготовити із бісеру 

дерево. Для цього ми сплели окремі елементи виробів, а сьогодні маємо їх з’єднати в одне 

ціле, тобто в композицію. 

   Учитель оголошує тему уроку. Тему уроку учні записують у зошит. 

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Для виготовлення виробів з бісеру використовують різні основи жилку, нитку, дріт. 

Перевагами бісерного плетіння на дротяній основі є можливість надання виробам  об’ємної 

форми. Цьому сприяє  основа, яка гнучка і піддатлива у роботі.  

Розглядаючи вироби ви напевно побачили  що їх  деталі виконано різними способами 

плетіння. При виготовленні виробів  з бісеру на дротяній основі використовують техніки: 

нанизування дугами, паралельного плетіння, та нанизування петельками.  

Дріт. Його підбирають в залежності від виду виробу та бісеру. Товщина дроту 

залежить від  діаметра отвору бісеринки,через неї він має проходити щонайменше два рази. 



Дріт повинен бути зручним у роботі,  легко згинатися і скручуватися. Використовують 

мідний дріт, а також алюміневий як основу для кріплення деталей. 

 

Фізкультхвилинка 

А тепер відпочиваем, 

Про здоров’я своє дбаєм. 

Встаньмо, діти, посміхнімось,  

Землі нашій уклонімос, 

 І до сонця потягнімось, 

Веретенцем покрутімось, 

В різні боки повернімось, 

Відпочили ? Ну, гаразд – 

До роботи знову час. 

V. ПРАКТИЧНА РОБОТА 

З’єднання деталей виробу між собою. 

Інструменти та матеріали: дріт, бісер, ножиці. 

ВСТУПНИЙ  ІНСТРУКТАЖ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

  Повторення   правил безпечної роботи. 

Кожен учень зобов'язаний знати й виконувати правила безпечної роботи на уроках трудового 

навчання, а саме: 

•   підготувати своє робоче місце; 

•   коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу й уважно слухати 

інструктаж; 

•   перевірити справність інструментів, наявність матеріалів; 

•   роботу розпочинати лише з дозволу вчителя; 

•   не можна працювати тупим та несправним інструментом; 

•   використовувати інструменти лише за призначенням; 

•   користуватися прийомами роботи з інструментами, які показав учитель. 

Поточний інструктаж 

• слідкувати за дотриманням вимог, що ставляться перед учнями  

• допомагати учням у разі потреби; 

• звернути увагу учнів на типові помилки та хиби під час виконання практичної роботи; 

• відзначати правильність навчальних дій учнів. 

Заключний інструктаж 
• зробити підсумок практичної роботи, мотивувати його. 

 

VІ. РЕФЛЕКСІЯ 

     Вправа «Незакінчені речення» 

Учитель пропонує учням продовжити речення: 

- Найцікавішим для мене на сьогоднішньому уроці було… 

- Я дізнався для себе… 

- Опрацьований матеріал на уроці мені знадобиться для… 

VІІ.ПІДСУМКИ УРОКУ 

  Виставлення оцінок в журнал, в щоденники. 

 

VІIІ.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Виконати завдання практичної роботи. 



VІIІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ, МАЙСТЕРН 


