Трудове навчання

ПОДАРУНОК ОДНОКЛАСНИКУ:
цікава ідея колективного привітання
Урок трудового навчання в 2-му класі

Лілія КРИВОШЕЄВА,
вчитель трудового навчання, м. Київ

Основою для комфортного почування кожної дитини у шкільній спільноті
є добрі, товариські стосунки в колективі. Їх формування — першорядне зав
дання вчителя. Серед засобів, що дають змогу успішно його реалізувати, — екскурсії, класні свята і, звісно, дні іменинника. Саме ідеєю організації привітання однокласників з днем народження
й створення власноруч з такої нагоди чудових подарунків ділиться автор статті.
Те м а . Робота з папером. Виготовлення вітальної книжечки.
М е т а . Ознайомити учнів із традиціями святкування дня народження у різних країнах. Виготовити
вітальну книжечку. Розвивати художній смак, творчу
уяву, вміння взаємодіяти в групі. Виховувати товариськість, уважне ставлення до однокласників.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : кольоровий
і білий папір, кольоровий картон, клаптики тканини (за
бажанням), стрічки, мотузочки, клей-олівець або ПВА,
ножиці, ґудзики, діркопробивач, малюнки, готові шаблони сторінок з картону, простий та кольорові олівці.
Хід уроку

спадкоємців чоловічої статі. До дня народження правителя готувалася вся країна: влаштовували урочистості,
всенародні гуляння, безкоштовні обіди для бідних.
Вісімсот років тому виникла традиція святкувати день народження дитини. Започаткували її німецькі селяни. Свято
проходило за таким сценарієм: рано-вранці малюка будили,
співали на його честь пісні й підносили йому святковий пиріг зі свічками. Пиріг одразу не їли — залишали до вечора,
коли за святковим столом збиралася вся родина.
Тоді іменинник загадував бажання й задував палаючі
свічки. Щоб бажання збулося, його треба було тримати
в таємниці, а всі свічки загасити одним видихом.
Після цієї церемонії пиріг ділили між присутніми.
Свічок на пирозі мало бути стільки, скільки років

I. Організаційний момент (1–2 хв)
ІІ. Емоційне налаштування на сприйняття
теми уроку (5–6 хв)
1. Бесіда
— Яке свято вам подобається найбільше?
— Як бачимо, є багато свят. Якісь з них ми святкуємо, інші — ні. Але є серед них таке, яке відзначають
майже всі люди. Що це за свято?
— Так, це день народження — свято, що супроводжує людину протягом життя. Як ви гадаєте, чи зав
жди його відзначали?
2. Повідомлення вчителя
Орієнтовний зміст розповіді
Історики з’ясували, що вперше день народження
почали відзначати стародавні єгиптяни. Спочатку
свято влаштовували тільки на честь фараонів і їхніх
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Як дуже постаратися, то вийде без турбот
У подарунок другові новісінький блокнот.
(Надіслала Т. Королюк,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
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виповнювалося винуватцю торжества, і на додачу ще
одна свічка, що позначала момент народження.
У ті часи вважали, що подарунки іменинникові приносив особливий “деньнародженнєвий гном”*.

3. Вправа “Асоціативний кущ”
— А які спомини виникають у вас, коли ви чуєте
про день народження?
Учні висловлюються, а педагог записує їхні слова
на дошці навколо словосполучення “день народження”: свято, гості, квіти, друзі, подарунки, радощі,
торт, свічки, музика, танці тощо.
ІІІ. Повідомлення теми і мети заняття (1–2 хв)
— Сьогодні ми поговоримо про традиції святкування дня народження в різних країнах. А ще кожен
з вас спробує себе в ролі дизайнера і зможе власноруч створити подарунок другові.
На уроці цім цікавім
Нас чекають добрі справи:
Разом зробим іменинний
Подарунковий гостинець.
IV. Робота над темою заняття (10–11 хв)
1. Повідомлення учнів
Попередньо підготовлені учні зачитують інформацію про традиції святкування дня народження.

— Доберіть прикметник до кожної літери слова.
П — приємний
О — особливий
Д — дивовижний
А — авторський
Р — різнокольоровий
У — унікальний
Н — незвичайний
О — оригінальний
К — креативний

— Усі люблять отримувати подарунки. А ще приємніше робити їх для когось власноруч. Тоді ви вкладаєте у гостинець частинку себе — те, що хочеться
залишити іншому на довгу й приємну згадку. Як ви
вважаєте, який дарунок можна зробити разом для наших іменинників?
Вислухавши припущення дітей, учитель пропонує
долучитися до створення колективного подарунка —
вітальної книжечки.
3. Демонстрування готових вітальних книжечок
Педагог демонструє кілька варіантів вітальних книжечок / блокнота.

Орієнтовний зміст повідомлень
yy У різних країнах день народження відзначають порізному. Німці донині дотримуються давньої
традиції святкування.
yy В Ірландії дитину в день її народження перевертають донизу головою і обережно торкаються підлоги, відлічуючи кількість уже прожитих нею років,
а потім додають ще один раз на майбутнє.
yy У Мексиці іменинник не задуває свічки на торті.
Йому зав’язують очі й дають у руки палицю. Нею
він має розбити спеціальну кулю або ляльку, повну
іграшок і цукерок.
yy У Кореї іменинник у день народження пригощає
всіх рисовими пиріжками. Існує повір’я: чим більше
людей він пригостить цього дня, тим довшим буде
його життя.
yy У Данії до дня народження малюка батьки вивішують з вікна прапор, сповіщаючи всім, що в їхньому
домі свято.
yy У Таїланді біля храмів збираються торговці дрібними тваринами (пташками, черепахами і т. д.),
яких вони тримають у клітках. Батьки іменинника
купують таку тварину й відпускають її на волю.

2. Збагачення мовлення учнів
— Як бачимо, традиції святкування різні, але майже
всі вони мають спільний елемент — це подарунок.
Якими ще словами можна назвати подаровану річ?
(Сюрприз, гостинець, презент, дарунок).
* Інформація з книжки “Історія виникнення свята «День народження»” (автор — М. К. Апетян).
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— Цей виріб може бути як вітальною листівкою,
так і звичайним блокнотом (з порожніми сторіночками або з малюнками й побажаннями друзів). Аркуші можна прикрасити аплікацією, фотографіями
або віршами. Якщо кожен з вас оформить одну сторіночку, то іменинник отримає справжню вітальну
книжечку — унікальний, особливий подарунок, зроб
лений саме для нього! І як потім буде приємно розглядати її й перечитувати привітання. Тож мерщій
до роботи.
V. Практична робота (15–16 хв)
1. Планування трудових дій
Учні об’єднуються у групи залежно від кількості іменинників, яких треба привітати на той час.
Спочатку кожна група розробляє макет вітальної книжечки, створює ескіз. Учні мають узгодити не тільки форму блокнота, а й дизайн його
обкладинки.
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Технологічна картка
ВИГОТОВЛЕННЯ ВІТАЛЬНОЇ КНИЖЕЧКИ
№
з/п

1

2

3

Фотографічне
зображення

Зміст дій
Візьміть шаблон такої
форми, якої має бути
книжечка (прямокутний,
круглий, у формі сердечка тощо), або самостійно накресліть необхідну фігуру на папері

№
з/п

Зміст дій

Фотографічне
зображення

Декоруйте кожен свою
сторінку за власним
бажанням
4

Прикладіть його до аркушів кольорового
або білого паперу, обведіть. Виріжте необхідну
кількість сторінок майбутньої книжечки

Обкладинку виріжте
із цупкого паперу.
Попрацюйте над її
оформленням гуртом

5

Заготовки складіть
разом одна на одну
й за допомогою діркопробивача зробіть
отвори, у які потім ви
вставите кольорову
стрічку і з’єднаєте всі
сторіночки разом

Складіть готові сторінки одну на одну
та з’єднайте їх у книжечку, пропустивши
крізь отвори шнурок

6

На наступному етапі діти обмірковують оформлення індивідуальної сторінки та зміст привітання.
Після цього добирають всі необхідні матеріали.
2. Інструктаж з техніки безпеки
на уроці трудового навчання

VI. Підсумок уроку (5–6 хв)
1. Розглядання готових виробів
2. Рефлексія
yy Що нового ви дізналися на сьогоднішньому

Під керівництвом педагога учні пригадують правила безпечної поведінки під час роботи з ножицями
і клеєм.
3. Ознайомлення з алгоритмом створення
виробу (див. технолог. картку)

занятті?
yy Як ви гадаєте: робити подарунки на день нароyy
yy

4. Виготовлення виробів
yy
yy

дження — це добра чи погана традиція?
Чи тільки на дні народження або свята можна
робити подарунки?
Вам сподобалось працювати в команді над створенням подарунка?
Чи знадобляться набуті на уроці вміння вам
у житті?
Плануєте ще робити подібні подарунки?

Педагог дякує учням за роботу й бажає творчих
успіхів.
3. Вручення вітальних книжечок іменинникам
Зразки готових робіт.
Обкладинка і сторінка
книжечки

Учні працюють у групах самостійно. За потреби
педагог надає необхідну допомогу, заохочує до проявів творчості, надання сторінкам книжечки індивідуального стилю.

Анонс
Добірку ідей подарунків, які можна створити власноруч до свята мамам, буде подано
в “УПШ”, 2019, № 2.
Зробіть свято по-справжньому приємним.
Оформіть передплату на 2019 рік.
Індекс — 89869

5. Прибирання робочих місць
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ПЕРЕДПЛАТИТИ
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ОСВІТЯНИ ЛЬВІВЩИНИ —
ПЕДАГОГАМ УКРАЇНИ
Зустрічайте у 2019 році спецвипуск журналу,
в якому буде представлено кращий досвід
учителів Львівської області.
У лютневому випуску



















Компетентнісні завдання з математики
Ситуація успіху як спосіб розкриття здібностей,
талантів і можливостей кожної дитини
Досвід упровадження принципів педагогіки
партнерства
Методичні рекомендації до викладання теми тижня у 2-му класі
“Ідеї. Винаходи. Відкриття”
Гендерно чутливе читання дитячих книжок
Інклюзивна освіта: робота з дітьми, які мають легку й помірну розумову
відсталість, розлади аутичного спектра і синдром Дауна
Управлінська компетентність працівника закладу освіти
Реалізація особистісно орієнтованої освітньої програми “Лицем до дитини”
у практиці школи
Педагогічні умови формування громадянськості молодших школярів
Урок математики з теми “Додавання та віднімання трицифрових чисел.
Розв'язування задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами”
Урок німецької мови “Körperteile. Частини тіла”
Сценарій екологічного заходу “Клекіт, клекіт, клекіт! То летять лелеки!”

ЗАОЩАДЬТЕ до 10%
1
2
3

Заходьте на сайт upsh.com.ua
Оформлюйте онлайн-передплату
на журнали “УПШ” та “Джміль”
Щомісяця гарантовано отримуйте
надійну методичну підтримку!

