
Сячкоўская  Лідзія  Рыгораўна, 
старшы выкладчык 
кафедры спецыяльнай педагогікі
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1. Методыка навучання асобным відам работ на 
занятках з прыроднымі матэрыяламі:

 раздзел вучэбнай праграмы па працоўным 
навучанні I-V класаў першага аддзялення 
дапаможнай школы «Работа з лісцем раслін»

 раздзел вучэбнай праграмы па працоўным 
навучанні I-V класаў першага аддзялення 
дапаможнай школы «Аплікацыя з лісця»
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Класс Форма 
правядзення

заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія 
выкарыстоўвае настаўнік

I Экскурсія Нарыхтоўка і 
апрацоўка лісця 
раслін:
- збор і 
сартаванне;
- першасная 
апрацоўка 
(выдаленне 
смецця, 
праціранне)

 Перад экскурсіяй:
- знаѐмства з аб'ектамі назіранняў 
(ліставымі дрэвамі і хмызнякамі);
- практыкаванні ў распазнанні і 
называнні лісця розных раслін;
- знаѐмства з правіламі збору і 
апрацоўкі лісця.
 Замацаванне папярэдне 
атрыманых звестак у працэсе 
экскурсіі і наступнай практычнай 
рабоце.
Складанне букетаў (простых, 
камбінаваных) з восеньскага лісця
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Класс Форма 
правядзення

заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і прыѐмы 
працы

Метадычныя прыѐмы, якія 
выкарыстоўвае настаўнік

II Экскурсія  Нарыхтоўка і 
першасная 
апрацоўка лісця:
- збор и 
сартаванне;
- першасная 
апрацоўка 
(выдаленне 
хвосціка, абразанне 
зубчыкаў);
засушванне лісця;
 разразанне ліста 
на дзве часткі

 Пашырэнне ведаў:
- аб разнастайнасці прыродных 

матэрыялаў;
- аб правілах засушвання лісця.
 Практыкаванні ў выдаленні 
хвосціка шляхам адламвання, 
адразання.
 Практыкаванні ў апрацоўцы 
лісця рэзаннем (з улікам правіл 
рэзання па прамой - пры 
разразанні ліста на дзве часткі, 
правілаў рэзання па 
крывалінейным контуры - пры 
абразанні зубчыкаў)
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Класс Форма 
правядзення

заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія 
выкарыстоўвае настаўнік

1 Урок Выкладванне і 
наклейванне 
лісця

 Знаѐмства з далікатнасцю 
засушанага лісця і правіламі яго 
наклейвання.
Папярэдняе засваенне аперацыі 
«наклейванне з дапамогай 
пэндзліка» пры выкананні работ 
раздзела «Работа з паперай» 
(наклейванне дэталяў).
Выкананне азнаямленчых 
практыкаванняў у наклейванні 
засушанага лісця з выкарыстаннем 
пэндзліка.
 Выкананне ўзораў ў паласе, 
квадраце, крузе з засушанага лісця
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Клас
с

Форма 
правядзе

ння
заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы 
працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

II Урок Выкладванне і 
наклейванне 
лісця

 Выкарыстанне ў якасці нагляднасці 
малюнкаў вырабаў і тэхналагічных карт у 
чорна-белым, а не каляровым, варыянце.
 Фарміраванне ўменняў арыентавацца на 
форму і ўзаемаразмяшчэнне лісця пры 
выкананні аплікацыі.
 Знаѐмства са стылізацыяй формы ў 
працэсе практыкаванняў у параўнанні 
формаў асноўных частак аб'ектаў, якія 
адлюстроўваюцца, з формамі лісця розных 
раслін і іх паловамі.
 Выкананне ўзораў ў паласе, квадраце, 
крузе, нескладаных прадметных аплікацый 
(пано «Караблік», «Парашут»…)
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