
04.11.2020р. 5 клас    Трудове навчання (швейна справа).  

Тема:  Відомості про тканину. Види волокон.   

1.Ознайомтесь із теоретичним матеріалом. 

Тканину виготовляють на ткацьких фабриках. Тканина складається з тонких, 

переплетених між собою ниток (пряжі), а кожна нитка – з кількох тонких волокон. 

Отже, сировиною для виготовлення тканини є волокна.                                               

Уздовж тканини є не обсипні краї – пруги.                                                       

Поздовжню нитку в тканині визначають:                                            

1) За пругом (нитки йдуть уздовж пруга) 

2) За розтягуванням (тканина майже не розтягується) 

Ознаки лицьового боку тканини.                                                                                            

1)  Друкований малюнок на лицьовому боці тканини яскравіший і чіткіший.               

2) У тканин, що мають блиск, лицьовий бік блискучий, а виворітний - матовий (без 

блиску).                                                                                                                                   

3) Гладкофарбовані тканини мають чисту і гладку поверхню з лицьового боку, а 

виворітний бік у них ворсистіший.                                                                                      

4)  У тканин, що мають ворс, з лицьового боку він довший, на виворітному боці – 

короткий або зовсім відсутній.                                                                                                 

2. Завдання.                                                                                                                                

Визнач 

лицьовий бік і 

виворіт 

тканини. 

Знайди ознаки в 

тексті  й 

заповни 

таблицю. 

3. Волокна.                                                                                                                               

Тканину виготовляють з пряжі. Пряжу 

одержують із волокон. Волокна бувають 

натуральні і хімічні. Натуральні волокна – це 

волокна, які існують у природі.   Хімічні 

волокна виробляють на спеціальних фабриках.                                                     

До натуральних – належать волокна 

рослинного і тваринного походження. 

Волокна рослинного походження одержують 

з насіннєвих коробочок бавовнику (мал.14),  

стебел  льону (мал. 15).            Натуральні 

волокна тваринного походження – це вовна 

тварин: овець, кіз, верблюдів, оленів (мал..16) 



Трудове навчання 5 клас 
04.11.2020 

Тема: Зимуючі та не зимуючі квітково-декоративні культури 
Квіти, квіти ... Чарівні  квіти, 
Кольорові, великі й малі… 
Ви умієте душу зігріти, 
Бо й самі ви – душа землі. 
Пригадайте: Які квіти ростуть у вашому квітнику?  
 Які ваші улюблені квіти? 
Відомості про зимуючі  та незимуючі  рослини.  
 Багаторічні рослини – трав’янисті красиво квітучі рослини,які ростуть на одному місці 
протягом декількох років,поновлюють  ріст навесні за рахунок поживних речовин,які 
накопичуються у видозмінених підземних  вегетативних  органах. 
Всі багаторічні рослини поділяються на дві групи: зимуючі і незимуючі у відкритому 
грунті. 
До зимуючих  відносяться такі рослини: 
півоніЇ,нарциси,тюльпани,іриси,флокси,хризантеми,очитки,крокуси,троянди. 
До не зимуючих – жоржини, гладіолуси,деякі види хризантем  і тюльпанів. 
Кореневища і бульби не зимуючих багатолітників слід на зиму викопувати і зберігати 
в прохолодному , сухому місці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


