
Сячкоўская  Лідзія  Рыгораўна, 
старшы выкладчык 
кафедры спецыяльнай педагогікі
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1. Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным 
навучанні I-V класаў першага аддзялення 
дапаможнай школы «Нарыхтоўка прыродных 
матэрыялаў»

2. Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным 
навучанні I-V класаў першага аддзялення 
дапаможнай школы «Скульптура малых формаў 
з прыродных матэрыялаў і пластыліну»
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Клас Форма 
правядзенн
я заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія 
выкарыстоўвае настаўнік

I, II, 
III

Экскурсія -Збор і 
сартаванне 
прыродных 
матэрыялаў;
- першасная 
апрацоўка 
(выдаленне 
смецця, 
праціранне);
- закладка на 
захоўванне

Перад экскурсіяй:
- знаѐмства з прыроднымі 
матэрыяламі, правіламі іх збору і 
апрацоўкі.
У працэсе экскурсіі:
- збор матэрыялаў, вывучэнне 
аб'ектаў прыроды, да якіх яны 
адносяцца;
- вызначэнне формы, велічыні, 
колеру, асаблівасцяў паверхні 
матэрыялаў, магчымасці іх 
выкарыстання ў вырабах.
Падчас практычных работ:
- практыкаванні ў апрацоўцы 
сабраных прыродных матэрыялаў, 
размяшчэнні іх на захоўванне.
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Клас Форма 
правядз

ення
заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

I - II Урок Лепка 
найпростых 
дэталяў вырабаў 
з пластыліну, 
злучэнне 
прыродных 
матэрыялаў і 
пластыліну - I 
клас;
Лепка і 
прымацаванне 
дробных 
дэталяў вырабу 
(вочы, вушкі і 
інш.) - II клас

Выкарыстанне натуральных уласцівасцяў 
прыродных матэрыялаў пры выкананні з іх 
вырабаў;
Пры арыентоўцы ў заданні аналіз не 
толькі вырабаў, але і уласцівасцяў 
матэрыялаў
1-ы варыянт арыентоўцы ў заданні, калі 
аналіз прыроднага матэрыялу папярэднічае 
аналізу ўзору або малюнка вырабу:
- вызначэнне матэрыялу і выгляду расліны;
- аналіз знешняга выгляду матэрыялу з 
вылучэннем уласцівасцяў, якія дазваляюць 
выкарыстоўваць дадзены матэрыял у 
вырабе,
- устанаўленне падабенства матэрыялу з 
натуральным прадметам
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Клас Форма 
правядзенн
я заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія 
выкарыстоўвае настаўнік

II, III Урок  Лепка і 
прымацаванне 
дробных дэталяў 
вырабу (вочы, 
вушкі і інш.) - II 
клас;
 Злучэнне 
дэталей вырабу 
палачкамі або 
кавалачкамі 
дроту - III клас

 2-ы варыянт арыентоўкі ў заданні 
(калі навучэнцы добра ведаюць 
прародныя матэрыялы і іх 
уласцівасці):
- праводзіцца аналіз натуральнага 
аб'екта або яго выявы на малюнку,
- ажяццаяўляецца падбор 
прыроднага матэрыялу, ўласцівасці 
якога падыходзяць для перадачы 
дадзенага аб'екта ў паробцы,
- праводзіцца аналіз самога вырабу
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Клас Форма 
правядз

ення
занятка

ў

Асноўныя 
тэхналагічн

ыя 
аперацыі і 
прыѐмы 
працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

III Урок Злучэнне 
дэталей 
вырабу 
палачкамі 
або 
кавалачкамі 
дроту - III 
клас

Выкананне вырабаў па прадстаўленні аб 
аб'екце і па ўласнай задуме (разам з 
выкананнем вырабаў па ўзоры або малюнку)
Пры выкананні работы па прадстаўленні аб 
аб'екце магчыма аказанне дапамогі:
- ва ўдакладненні характэрных вонкавых 
прыкмет;
- у падборы матэрыялу для вырабу.
Пры выкананні работы па задуме
неабходна:
- прапанаваць вучням знаѐмыя матэрыялы,
- падчас калектыўнай гутаркі вызначыць від 
вырабу, які  можа быць выкананы з дадзеных 
матэрыялаў, і аказаць дапамогу ў складанні 
плана работы
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