Трудове навчання

Сьогодні попрацюємо на славу
І вивчим квілінг — техніку цікаву!
Урок трудового навчання у 3-му класі

Лариса КАРПІЦЬКА, вихователька, КЗ ДНЗ № 303,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
Лілія КРИВОШЕЄВА, учителька трудового навчання,
м. Київ;

Долучення дитини до творчості, розвиток у неї чуття прекрасного сприяє її цілісному формуванню. Так,
під час виготовлення виробів у техніці квілінгу учні покращують свої моторні навички, розвивають
увагу, вправність, розширюють інші психофізіологічні можливості. Окрім цього, урок, який пропонують автори, допоможе вам збагатити уявлення дітей про папір як матеріал для творчості, ознайомити їх з історією його винайдення.

Те м а. Робота з папером у техніці квілінгу. Виготовлення панно.
М е т а. Ознайомити учнів з історією винайдення
паперу. Формувати вміння створювати аплікацію
у техніці квілінгу. Виховувати старанність, охайність
і посидючість. Розвивати творчу уяву, логічне мислення, художній та естетичний смак і дрібну моторику.

М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: спеціальна
паличка із розщепленим кінцем для скручування смужок (шило або дерев’яні зубочистки), ножиці, клей
ПВА; папір для квілінгу — нарізані смужки шириною
5–7 мм двостороннього паперу різних кольорів, папір або картон для основи композиції; заготовлені
ескізи панно, олівець.

Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
ІІ. Повідомлення теми уроку
(1–2 хв)
— Є багато технік, що дають змогу виготовляти декоративні прикраси з паперу. Ми ж будемо вчитися
створювати композицію-панно з паперу в новій особливій техніці — це квілінг, який ще називають паперовою філігранню.

ІІІ. Робота з теми уроку (8–10 хв)
1. Гра-запитання
Учитель показує зразки або фотознімки паперових виробів, виконаних у різних техніках. Пропонує
відгадати, як називають ці техніки.
2. Вправа “Утвори слово”
На дошці написані назви технік з виділеними у деяких із них буквами.

Зразки готових виробів
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