Позакласна робота � Трудове навчання

ЦІКАВЕ ДОЗВІЛЛЯ: оригінальні
ідеї для гурткової роботи
Тетяна КОРОЛЮК, учителька початкових класів,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

КОБРА
Виріб з рухомими елементами, створений у техніці оригамі
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: аркуш білого паперу, ножиці, олівці, фломастери, наліпки
для оздоблення виробу, технологічна картка.
Педагог пропонує дітям придумати сюжет, у якому
фігуруватиме кобра, і виготовити її з паперу.

5

Переверніть заготовку.
Зігніть один кут квадрата
до середини (це голова
кобри)

Технологічна картка
ВИГОТОВЛЕННЯ ОРИГАМІ “КОБРА”
№
з/п

1

Зміст дій

Фотографічне
зображення

6

З аркуша А4 методом
згинання складіть квадрат.
Зайву частину відріжте,
але не викидайте

З протилежного боку, тобто
у нижньому куті, зробіть
надріз не більше 5–7 мм.
Відірвану частину аркуша
(пункт 2) скрутіть у трубочку
діаметром 5–7 мм, сплющіть її,
щоб отримати щільну смужку
(ніжку виробу або хвіст кобри)
Вставте смужку в отвір
максимально глибоко,
аж під голову кобри

7

2

З’єднайте кути квадрата
по діагоналі, розгорніть,
щоб по центру було чітко
видно перетин ліній згину

Голову кобри загніть,
тісно притиснувши згин
8

Кожен кут квадрата
зігніть до середини,
згини загладьте
3

9

На голові намалюйте очі й ніс,
у роті домалюйте язик і зуби.
При смиканні за смужку рот
кобри буде відкриватися й
закриватися

Переверніть заготовку
і повторіть ті самі операції
зі зворотного боку
4

Діти мають визначитись, позитивним чи негативним персонажем буде ця кобра, й відповідно задекорувати її. За бажання можна розіграти виставу, послуговуючись паперовими ляльками і фігуркою кобри.

На часі: робота в літніх таборах

Під час відпочинку в літніх пришкільних таборах кожна дитина має знайти
собі заняття до душі. Одним із напрямів організації дозвілля є робота в гуртках
художнього моделювання. Ідей для такої діяльності багато, і всі вони різноманітні! Тож скористайтеся запропонованими розробками — і у ваших вихованців залишаться від перебування в таборі найкращі враження.
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ЛЯЛЬКА
Каркасна іграшка з одноразових пакетів
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: шматки
Технологічна картка
дроту (алюмінієвого — довжиною 60 см — для каркаса
ДЕКОРУВАННЯ ЛЯЛЬКИ
виробу, тонкого мідного — довжиною 60–70 см — для
№
Фотографічне
з’єднання деталей каркаса), одна упаковка (50 шт.)
Зміст дій
з/п
зображення
одноразових пакетів (або по пів упаковки пакетів двох
кольорів), клейка стрічка або скотч шириною 1 см,
З “ручок” не менше 10 одноразових пакетів зробіть
двосторонній скотч, фломастери, стрічки і наліпки
рукави для сукні/чоловічої
для декорування одягу ляльки; плоскогубці (для кесорочки. У верхній частині
рівника гуртка), ножиці, простий олівець.
“ручки” пакета надріжте.
Педагог пропонує дітям спробувати себе в ролі творПропустіть через цей надріз
ців ляльки та дизайнерів її одягу, створивши на власкулачки рук ляльки. На пле1
чах зафіксуйте рукави скотний вибір образ вишуканої принцеси, дівчинки-модниці
чем. “Одягніть” ляльку, зрочи парубка. Зауважує, що це цікава, захоплива, але
бивши із частини пакетів
копітка групова робота, яка вимагає наполегливості.
кофтинку. Проріжте великий
Робота протікає у два етапи:
отвір для голови. Зафіксуйте
І. Виготовлення каркаса ляльки з алюмінієвого
скотчем рукави і кофтинку
на поясі
дроту (педагог активно долучається до роботи, надає допомогу).
Через ноги одягніть ляльку
ІІ. Виготовлення одягу ляльки з одноразових пакеу спідничку та за допомогою
тів (переважно самостійна робота дітей).
скотча зафіксуйте її на поясі
Технологічна картка
ВИГОТОВЛЕННЯ КАРКАСА ЛЯЛЬКИ
№
з/п

1

Зміст дій

2

Фотографічне
зображення

Від шматка дроту довжиною
60 см за допомогою плоскогубців відламайте частину
завдовжки 20 см

ляльки. У такий саме спосіб
можна створити штани для
ляльки-хлопчика, розрізавши
по центру пакети і прикріпивши їх до дротів-ніжок

Декоруйте одяг за власним
задумом

3

2

3

4

На відрізку дроту завдовжки
40 см по центру розмістіть
олівець. Дріт (40 см) скрутіть
у три оберти, не виймаючи
олівця. Вийміть олівець. Утворене коло — голова ляльки
На обох кінцях меншого
шматка дроту (20 см), з якого
формували руки, за допомогою плоскогубців зробіть невеличкі петлі — кисті рук. Між
двома кінцями заготовки тіла
ляльки розмістіть заготовку
рук так, щоб утворився прямий кут (кріплення плечей).
Способом скручування сформуйте ноги ляльки
Довільно намотуючи тонкий
мідний дріт, зафіксуйте утворений прямий кут. Зігніть каркас, надавши йому обрисів
фігури людини

Обличчя ляльки намалюйте
в овалі, вирізаному з аркуша
паперу. Приклейте його
до алюмінієвого кільця
4

5

Зі шматочків пакетів
сформуйте волосся
за власним бажанням.
Прикріпіть його за допомогою
двостороннього скотча
зі зворотного боку обличчя

Така лялька може стати персонажем п’єси лялькового театру.
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НАБІР ТУРИСТА
Набір посуду з пластикових пляшок
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: ніж кухонний, ножиці, фломастер, лінійка, порожні пластикові
пляшки ємністю 5 л (1 шт.) та 1,5 л (3 шт.).
У літній період кожен хоче вибратися на природу.
Нести із собою важкий металевий посуд незручно,
кожного разу купувати пластиковий — неощадливо
і неекологічно. Але вихід є! Можна виготовити зі звичайних пластикових пляшок набір зручного, легкого
посуду. Роботу варто організувати в парах.

ТАРІЛКА

4

Технологічна картка
ВИГОТОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО НАБОРУ
№
з/п

Зміст роботи

Фотографічне
зображення

5

Пляшку ємністю 5 л
поставте на стіл.
На висоті 5 см від її низу
позначте фломастером
лінію відрізу

Гострим кінцем ножа
(робить керівник)
проколіть отвір у стінці
пляшки. Починаючи від
нього, ножицями по лінії
відріжте дно

ЧЕРПАК

1

На пляшці ємністю 1,5 л
на висоті 5 см від дна
зробіть відмітку фломастером по довжині кола,
залишивши відстань 5 см
між краями лінії. На рівні
відмітки незамкнутого
кола проведіть догори
на висоту 20 см дві лінії.
Виріжте черпак по лініях
Щоб держак був міцний,
смужку шириною 5 см
зігніть навпіл по довжині
ЧАШКА

2

ЛОЖКА І ВИДЕЛКА
На стінці пляшки
по довжині намалюйте
(робить керівник) ложку
та виделку. Ширина
ручки має бути не менше
3 см. Через надріз, який
педагог робить ножем,
вставте ножиці й виріжте
деталі
6

На пляшці ємністю 1,5 л
на висоті 30 см від дна зробіть відмітку фломастером
по довжині кола. Повторіть
те ж саме на висоті 26 см,
але не замикайте коло
повністю — залишіть
перешийок 3 см завдовжки.
На рівні незамкненого кола
опустіть дві прямі лінії вниз,
не доходячи до дна 10 см.
На висоті 10 см від дна зробіть по довжині кола чашки
відмітку фломастером
По лініях, нанесених
на пляшку, зробіть
розрізи. Отриману форму
складіть за зразком,
одягнувши обідок чашки
через її дно

Після вирізування
ложки та виделки
їх держаки зігніть удвоє
за допомогою лінійки
зі зворотного боку.
Зубці виделки зігніть
удвоє кожен за зразком
7

3

Сподіваємося, що всі ваші поробки будуть вдалими, процес виготовлення — цікавим, а використання їх принесе задоволення.
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НЕ БАРІТЬСЯ!
Передплатіть на ІІ півріччя сучасний журнал

“ Учитель початкової школи”
Отримайте надійну фахову підтримку

Акція! На сайті upsh.com.ua/peredplata
передплата на комплект журналів
“Учитель початкової школи” + “Джміль”
зі знижкою –20 %

Індекси для передплати на пошті:
68604

комплект “УПШ” + “Джміль”

89869

журнал “УПШ”

+

–20 %

якісні е-матеріали до кожного випуску:
� відео- й аудіоматеріали
� розвивальні вправи
� картки із завданнями
� пам’ятки та презентації
� дидактичні ігри

Відтепер передплатники “УПШ”
можуть читати журнал онлайн!
Повні версії всіх публікацій —
на сайті upsh.com.ua

