
 

Дата Зміст Домашнє завдання

01/09 Розділ 1. Традиційні і сучасні технології декоративно-ужиткового мистецтва. Вступ.  Який він – рукотворний світ декоративно-ужиткового мистецтва. Ознайомитися з правилами розпорядку на робочому місці на сторінказ 4-5 підручника

02/09 STEM Поняття проекту. Ознаки проекту. Резюме проекту. Проект від ідеї до втілення. Проаналізувати інформацію, отриману на уроці

06/09 Тема 1.1.  Виявлення потреби у виготовленні виробів  з	солоного тіста. Приготувати солоне тісто

08/09 Тема 1.2.  Що впливає на якість виготовлення виробу з солоного тіста.Послідовне виготовлення виробу виконати прості елементи з солоного тіста

09/09 STEM Особистість – як найважливіший проект. Запам'ятати поняття STEM

13/09 Креслярські інструменти, приладдя і матеріали. Масштаб Технологічна послідовність виготовлення обраного виробуз солоного тіста. Скласти виліплені елементи в одну композицію

15/09 Етнодизайн Композиція виробів декоративно-ужиткового мистецтва в різних регіонах України Поставити вироби в місце, де вони зможуть висихати 

16/09 STEM Поняття STEM-освіти та STEM-професій. STEM-галузі. Ознайомитися зі списком STEM професій із відео

20/09 Засоби художньої виразності композиції виробу з	солоного тіста. додати фото фото виробів у тому вигляді, що маємо на сьогодні

22/09 Як правильно оцінити власноруч виготовлений вирібз солоного тіста. Ознаки якості виготовленого виробу

23/09 STEM. Вивчаємо виробництва. Виготовлення папіру Зробити папір в домашніх умовах

27/09 Експертна оцінка Раціональне використання матеріалів,  Способів оброблення і з’єднання деталейз солоного тіста. підібрати способи оздоблення деталей 

29/09 ІІ. Технології виготовлення народної і    сучасної  іграшки  Як виявити потреби у виготовленні технології виготовлення народної і    сучасної  іграшки. Вибір об’єкта праці для його виготовлення й оздоблення

30/09 STEM Модуль 1. «Людина – людина». Тема дослідження «Я у школі. Моя школа. Мій клас.» Зробити ескіз своєї школи у зошиті

04/10 Матеріали, що використовуються для вивчення модуля Підготувати матеріали для виготовлення виробу

06/10 Конструкція виробу. Деталь як одиниця виробу виготовити деталі виробу

07/10 Я та мої друзі. Мої вчителі. Кількісний склад учасників освітнього процесу закладу освіти. Зробити коротку розповідь про свою школу, свій клас

11/10 Елементи графічноїграмотності. Креслярські інструменти, приладдя і матеріали. приготувати креслярські інструменти та папір до роботи

13/10 Засоби художньої виразності композиції виробу.  знайти в інтернеті  художні образи, притаманні регіону, де ви зараз проживаєте

14/10 STEAM Люди, які піклуються про мене у школі. Професії сучасної школи. Зробити ілюстрацію школи та додади опис свого класу та вчителів, які працюють у Вашій школі

18/10 Етнодизайн Композиція виробів декоративно-ужиткового мистецтва в різних регіонах України Ознайомлення із декоративно-ужитковим мистейтвом у обраному регіоні України

20/10 Ознаки якості виготовленого виробу Експертна оцінка  Оцінити свій виріб за кретеріями експертоної оцінки

21/10 Я та мої друзі. Мої вчителі. Закінчити малюнок "Школа моєї мрії"

25/10 Раціональне використання матеріалів,  Способів оброблення і з’єднання деталей. Аналіз виконаної роботи

27/10 Розділ 2. Технології в побутовій діяльності. ІІІ. Естетика житла та довкілля. Товарні знаки. Маркування товарів Знайти товарні знаки на упаковках дома. З'ясувати їх значення

28/10 STEAM. Проблема енергоефективності школи у епоху цифрових засобів навчання. Обрати спосіб енергозбереження для своєї школи. Обгрунтувати 


