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Урок – конкурс з трудового навчання  «Технічні ерудити» 

Мета: розвивати в учнів пізнавальні інтереси та здібності, потреби в 

глибокому і творчому оволодінні знаннями, формувати у них прагнення постійно 

ознайомлюватися із сучасними досягненнями науки і техніки, самостійно здобувати 

знання та вдосконалювати вміння, виховувати позитивні мотиви до навчальної 

діяльності, створювати умови для самореалізацї учнів. 

 

Обладнання та матеріали: шкільна дошка, верстаки або столи з лещатами, 

дерев'яні бруски з цвяхами, молотки, головоломки, невеликий ящик, шматок тканини, 

зубило, крейцмейсель, бородок, кернер, заклепка, гвинт, болт, шуруп, заготовки з 

фанери, викрутки, слюсарні ножиці,технологічна картка на виготовлення 

шпаківні,заготовки шпаківні, мультимедійна дошка. 

 

Методичні поради: Оскільки в конкурсі передбачено тури, в яких виконуються 

трудові операції, треба провести інструктаж з правил безпечної роботи. Після 

кожного туру конкурсу журі оголошує результати в балах. До обов'язків журі вхо-

дить також стежити за дотриманням правил безпечної роботи, а в разі порушень — 

знімати певну кількість балів. 

Програма проведення конкурсу 

1-й тур 

Кожний учасник змагання отримує завдання виконати на дошці ескіз деталі та 

проставити розміри на око. Оцінюється правильність виконання графічної роботи 

і точність розмірів. 

 2-й тур                                                                                                       

Удерев'яні бруски на невелику глибину забито цвяхи. Пропонується повністю їх 

забити. Під час оцінювання враховується кількість ударів молотком. 

3-й тур 

Скласти головоломку, яка являє собою малюнок рубанка, розрізаного на невеликі 

квадратні сегменти. Переможець повинен першим скласти малюнок, наклеїти його на 

аркуш паперу і  продемонструвати журі. 



4-й тур       

 Виносять накритий тканиною невеликий ящик. Кожний учасник змагань по черзі, 

не відкриваючи ящик, намацує предмети, які там знаходяться і записує їх назви на аркуш 

паперу. Після останнього учасника змагання ящик відкривають і демонструють його 

вміст. Перелік предметів, які пропонують для відгадування: викрутка, шило, рейсмус, 

щіточка, заклепка, гвинт, болт, шуруп.  

5-й тур 

Вирізати із фанери квадрат із стороною 100 мм. Оцінюється точність дотримання 

розмірів і швидкість виконання роботи. 

6-й тур  

Учасникам змагання дають практичну роботу. З готових деталей виготовити 

шпаківню згідно технологічної картки. Вчитель знайомить учасників змагання з видами 

шпаківень. (показ слайдів) 

Учасники приступають до роботи, журі слідкують за ходом виконання завдання 

та за дотриманням правил техніки безпеки. 

 

Завдання вболівальникам. 

Болільникам задають запитання. Тому, хто найшвидше дав правильну відповідь 

на запитання, нараховується 1 бал. 

 

Запитання 

1. Як припинити скрипіння дверей за допомогою олівця? (Використати  

2. графітовий стержень.) 

3. ЯК знайти  зафарбований забитий цвях? (За допомогою магніту.)  

4. ЯК видалити щільно закручений шуруп з деревини? (Потрібно прикласти 

до його голівки розпечений предмет: шуруп розшириться, а коли охолоне, 

його можна буде легко викрутити) 

5. Як розпиляти фанеру без сколів? (Змочити місце пропилу теплою водою.)         

6. Як краще фарбувати деревину — вздовж чи поперек волокон? (Вздовж). 



7. Як в домашніх умовах зробити скло матовим? (За допомогою дрібного 

піску або зволоженою водостійкою шліфувальною шкіркою) 

8. Як за допомогою скла підібрати фарбу для підфарбовування пошкодженого 

виробу? (Нанести фарбу на шматочок скла  і порівняти з фарбою на виробі.)  

9. Яке пристосування допоможе пиляти одному дворучною пилкою? (Потрібно 

закріпити  між ручками дерев’яну планку.) 

 

Заключна частина. 

Журі робить підсумки, оголошує переможця.  

Переможцю конкурсу вручається цінний приз, іншим учасникам — пам'ятні 

подарунки. 


