
Сячкоўская  Лідзія  Рыгораўна, 
старшы выкладчык 
кафедры спецыяльнай педагогікі
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1. Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным 
навучанні ў I-V класах першага аддзялення 
дапаможнай школы «Работа з мяккім дротам»

2. Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным 
навучанні ў I-V класах першага аддзялення 
дапаможнай школы «Работа з канструктарамі»
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Клас Форма 
правядз
ення 
заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

V Урок Выгінанне 
мяккага дроту 
рукамі

Знаѐмства з абсталяваннем слясарнай 
майстэрні, з арганізацыяй працоўнага 
месца слесара;
Вывучэнне правілаў паводзін і бяспекі 
працы ў слясарнай майстэрні;
Вывучэнне агульных і адметных 
асаблівасцяў дроту з розных металаў 
(алюмініевай, меднай і сталѐвай);
Знаѐмства з ужываннем дроту ў побыце 
і ў народнай гаспадарцы;
Практыкаванні ў выгінанні мяккага 
дроту рукамі;
Выкананне контурных малюнкаў 
раслін, нескладаных фігур
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Клас Форма 
правя
дзенн
я 
занятк
аў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

V Урок Разметка 
загатовак з дроту
Адкусванне 
дроту кусачкамі
Навіванне 
спіралі на 
апраўкі

 Знаѐмства з прыладай і прызначэннем 
слясарных ціскоў, з правіламі работы з імі;
Знаѐмства з інструментамі і 
прыстасаваннямі для працы з дротам 
(лінейка металічная, вострагубцы, абцугі, 
круглагубцы, апраўка), іх прызначэннем, 
прыладай, правіламі бяспечнага 
прымянення;
Вывучэнне правілаў захоўвання 
матэрыялаў і інструментаў;
Выкананне разметкі нарыхтовак з дроту;
Практыкаванні ў адкусванні дроту 
кусачкамі;
Практыкаванні ў навіванні спіралі на 
апраўкі
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Клас Форма 
правядзення 
заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія 
выкарыстоўвае настаўнік

V Урок Выгінанне 
дроту абцугамі
Праўка дроту
Злучэнне 
канцоу дроту 
скручваннем

 Практыкаванні ў выгінанні дроту 
абцугамі;
Практыкаванні ў праўцы дроту;
Практыкаванні ў скручванні 
канцоў дроту;
Выкананне розных вырабаў з 
мяккага дроту:
- геаметрычныя фігуры,
- ланцужкі;
- контурныя малюнкі раслін;
- контурныя малюнкі жывѐл
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Клас Форма 
правядз
ення 
заняткаў

Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і прыѐмы 
працы

Метадычныя прыѐмы, якія 
выкарыстоўвае настаўнік

V Урок Канструяванне па 
ўзоры
Канструяванне па 
тэхнічным малюнку
Канструяванне па 
задуме

 Вывучэнне выгляду і назвы 
дэталяў выкарыстоўваемага 
набору канструктара, іх 
злучэнняў;
Знаѐмства з інструментамі 
набору канструктара;
Знаѐмства з правіламі бяспекі 
працы на занятках з 
канструктарам;
Практыкаванні ў злучэнні 
дэталяў канструктара з 
дапамогай інструментаў;
Выкананне мадэляў мэблі, 
машын і інш.
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1. Трудовое обучение. Учебная программа для I–V классов
первого отделения вспомогательной школы с русским языком
обучения [Электронный ресурс] / Мин. образования Респ. Беларусь.
– Режим доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=84813. –
Дата доступа: 08.02.2016.

2. Шинкаренко, В. А. Методика трудового обучения младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод.
пособие для педагогов учреждений спец. образования с белорус. и
рус. яз. обучения / В. А. Шинкаренко. – Минск : Изд. центр БГУ,

2013. – 103 с.

3. Шинкаренко, В.А. Трудовое обучение : учебное пособие

для 5-го класса 1-го отделения вспомогательной школы с русским
языком обучения: для работы в классе / В.А. Шинкаренко, - 2-е
изд., перераб. – Минск: Народная асвета, 2017. – 106 с.: ил.
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