Трудове навчання

МИ УМІЛИМИ РУКАМИ
ТВОРИМО ДИВА ДЛЯ МАМИ
Ідеї для виготовлення подарунків до свята

Ірина ОНУФРІВ, учитель початкових класів,
Стрийська ЗШ І ст. № 11, Львівська обл.

Подарунки, створені власноруч, завжди несуть у собі тепло й любов дарувальника, тому є особливо приємними і пам’ятними. Напередодні маминого
свята пропонуємо кілька ідей для виготовлення з учнями сувенірів для дорогих їм жінок. Залучення
дітей до такої діяльності сприятиме формуванню любові до творчості, розвитку естетичного чуття, вихованню доброзичливого й уважного ставлення до близьких.

АПЛІКАЦІЯ “МІСТО-САД”
М а т е р і а л и д л я р о б о т и: кольоровий картон, двосторонній кольоровий папір, ножиці, клей, щіточка для клею.
Алгоритм створення виробу
1. Наклади один на одний 5 аркушів паперу різного кольору й виріж силуети
дерев та кущів довільної форми і розміру.
2. Виріж прямокутники різного розміру. Зроби в них прорізи у формі вікон.
3. Знизу підклей невеликі клаптики гофрованого паперу, імітуючи вікна.
4. Виріж фігури, що можуть слугувати за дахи будиночкам. Приклей їх у відповідне місце.
5. На аркуш паперу приклей, застосовуючи мінімальну кількість клею, зелень. Якщо деталі завеликі, відріж їх за формою.
6. Між зеленню приклей будиночки.
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НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Сучасним дітям —
сучасні підручники!
За Типовою освітньою програмою,
розробленою під керівництвом Р. Шияна

До теми кожного місяця у підручниках
”Я досліджую світ”

”Українська мова та читання”

☼ Сюжетна картина й оповідання,
які допомагають розкрити тему місяця

☼ Літературні й пізнавальні твори, медіатексти, запитання і творчі завдання

☼ 2-3 проблемні запитання для досліджень
та обговорень

☼ Завдання на дослідження мовлення

☼ Компетентнісні завдання, вправи,
досліди
☼ Повчальні комікси
☼ Завдання для самоперевірки

☼ Комунікативні вправи для групової
та парної роботи
☼ Завдання на вправляння у правописі
☼ Театральний майстер-клас і створення
власної книги

Додатково до підручників видавництво “Світич” пропонує робочі зошити,
а також безоплатне навчально-методичне забезпечення — матеріали для вчителя та учнів.

Завантажуйте підручники для ознайомлення

SvitDovkola.org

