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Передмова

Мета видання — надати допомогу вчителеві, який викладає інформати
ку в початковій школі, в підготовці та проведенні уроків з курсу «Сходинки 
до інформатики» в 2-му класі загальноосвітніх навчальних закладів за під
ручником Ломаковської Г. В., Проценко Г. О., Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М. 
Сходинки до інформатики. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012.

У посібнику подані навчальні матеріали відповідно до «Програ
ми з інформатики для початкового курсу «Сходинки до інформатики». 
Календарно-тематичне планування та розробки уроків відповідають під
ручнику Ломаковської Г. В., Проценко Г. О., Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М. 
Сходинки до інформатики. Курс розрахований на 35 години (1 год на тиж
день). Розробки уроків розраховані на проведення уроків у комп’ютерному 
кабінеті, що працює під керівництвом ОС 'УУ'іпсІошв. Проведення уроків 
передбачає доступ учнів до комп’ютерів під час уроку в межах санітарних 
норм перебування за монітором персонального комп’ютера.

Розробки уроків структуровані за схемою: мета, зміст вивчення мате
ріалу, вправи для засвоєння нового матеріалу, блок завдань для розвитку 
логічного мислення та завдання для практичної роботи за комп’ютером.

Для вивчення теоретичного матеріалу пропонуються різноманітні ме
тоди і форми, які перевірені на практиці. Вправи для засвоєння теоретич
ного матеріалу подані у формі ігрових завдань, у вигляді тестів і малюнків.

Блок вправ для розвитку логічного мислення передбачає самостійну і 
групову роботу учнів, містить низку цікавих завдань для розвитку уваги, 
спостережливості, формує вміння доводити свою думку.

Практичні завдання розраховані на 10-15 хвилин уроку, що є санітар
ною нормою для учнів початкової школи. Оскільки зараз є багато програм, 
що розраховані на розвиток розумових здібностей дитини, формування 
навичок роботи з клавіатурою і мишею комп’ютера, формування вміння 
шукати і знаходити відмінності, визначати закономірності, проводити 
аналогію тощо, то учитель може на свій розсуд вибирати практичні за
вдання і вправи.

Учитель може використовувати весь матеріал методичного посібника, 
або його частину залежно від навченості учнів та їх розумових здібностей. 
Для добре встигаючих і обдарованих дітей у методичному посібнику є до
даткові вправи і завдання.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
35 ГОДИН, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ

№
уроку Зміст уроку Дата про

ведення
Кількість

годин
При
мітки

Розділ 1. Комп’ютери 
та їх застосування

3

1 У комп’ютерному класі 1
2 Що може комп’ютер 1
3 Комп’ютери бувають різні 1

Розділ 2. Основні складові 
комп’ютера. Початкові навички 
роботи з комп’ютером

4 3 чого складається комп’ютер 1
5 Ще про складові частини 

комп’ютера
1

6 Готуємо комп’ютер до роботи 1
7 Вікна 1
8 Як правильно вимикати 

комп’ютер
1

9 Знайомтеся — клавіатура 1
10 Вивчаємо клавіатуру 1
11 Продовжуємо вивчати клавіа

туру
1

12 Ще про клавіатуру 1
Розділ 3. Поняття про 
повідомлення, інформацію 
та інформаційні процеси

13 Про дівчинку Ганнусю та 
інформацію

1

14 Як людина сприймає повідо
млення

1

15 Розповідь про інформаційні 
процеси

1

16 Інформаційні процеси 
і комп’ютер

1

17 3 чого все починалось 1
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№
уроку Зміст уроку Дата про

ведення
Кількість

годин
При
мітки

Розділ 4. Алгоритми і виконавці 4

18 Команди і виконавці 1
19 Система команд виконавця 1
20 Алгоритми 1
21 Алгоритми в нашому житті 1

Розділ 5. Об’єкти. Графічний 
редактор

22 Незвичайний урок (урок рису
вання)

1

23 Об’єкти 1
24 Об’єкти графічного редактора 1
25 Інструменти графічного редак

тора
1

26 Вчимося розфарбовувати 1
27 Інструмент «Фігури». Написи 1
28 Наш вернісаж 1
29 Листівка для Елзіка 1

Розділ 6. Комп’ютерна під
тримка вивчення навчальних 
предметів

ЗО У царстві букв і звуків 1
31 Приголосні мають різний 

характер
1

32 Країни, мови яких ми вивчаємо 1
33 Подорож країною математики 1

34-35 Ура! Канікули! 2



КОМП'ЮТЕРИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕМА. У КОМП'ЮТЕРНОМУ КЛАСІ

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів з предметом «Інформатика», правилами по

ведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером; 
розвивальна: розвивати увагу та пам'ять; допомогти перебороти бар'єр 

«людина-комп'ютер»; 
виховна: виховувати дбайливе ставлення до обладнання кабінету.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Обладнання: плакати з правилами поведінки та техніки безпеки. 
Програмне забезпечення: презентація з теми «Комп'ютер —  ваш друг чи 

ворог?».
Вимоги до учнів: знати, як комп'ютер впливає на організм людини, прави

ла поведінки та техніки безпеки в комп'ютерному класі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  На урок інформатики ми приходимо у комп’ютерний 

кабінет. Але перш ніж сісти за комп’ютер, слід з’ясувати: 
комп’ютер — наш друг чи ворог, ознайомитися з правилами без
печної роботи за комп’ютером. Отже, тема сьогоднішнього уроку — 
«У комп’ютерному класі». Ми не тільки ознайомимося з впли
вом комп’ютера на наш організм, але й з правилами поведінки 
у комп’ютерному класі та спробуємо запам’ятати їх.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Бесіда
— Як ви вважаєте, комп’ютер — ваш друг чи ворог?
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— Вам подобається працювати за комп’ютером, грати в комп’ю
терні ігри, але чи замислюєтесь ви, як він впливає на ваше здо
ров’я?

— Вам відомо, що ви зростаєте? Ваш організм швидко змінюєть
ся, кисть руки ще не розвинута, і тому швидко втомлюється після 
роботи з клавіатурою. Під час роботи за комп’ютером ви дивитесь 
то на дисплей, то на клавіатуру. Це призводить до втоми очей. Вас 
це здивує, але у вашому віці можна знаходитися за комп’ютером не 
більше ніж 15-20 хвилин і, крім того, через день.

Якщо ж діти проводять за комп’ютером більше часу, то в них 
виникають:

®  порушення гостроти зору;
І1 порушення кістково-м’язової системи;
І1 захворювання шкіри;
Й збудження, дратівливість, поганий сон, головний біль.
Щоб цього не сталося:
* працювати за комп’ютером слід не більше ніж 20 хвилин;
* потрібно проводити гімнастику для очей;
* відстань від очей до центра екрана має становити не менше 

ніж 50-60 см;
* усі пристрої ПК мають бути в робочому стані і відповідати 

сучасним вимогам;
* обов’язково потрібно провітрювати та прибирати приміщення;
* слід вибирати якісні програми чи ігри, що відповідають ва

шому віку;
* слід дотримувати правил техніки безпеки.
Під час роботи за комп'ютером заборонено:

1. Вмикати та вимикати комп’ютери без дозволу вчителя.
2. Торкатися проводів живлення, розеток, задньої стінки комп’ю

тера та екрана монітора.
3. Працювати з мокрими руками або у вологому одязі.
4. Класти речі на клавіатуру, натискати незнайомі клавіші та тор

катися клавіш на сусідньому комп’ютері.
5. Самостійно ремонтувати та пересувати комп’ютер з місця на 

місце.
Правила безпечної роботи за комп'ютером

1. Кожен учень має сидіти лише за постійно призначеним ПК.
2. Сидіти за комп’ютером так, щоб лінія зору припадала на центр 

екрана. Відстань від очей до екрана має становити 60-70 см.
3. Працювати за комп’ютером чистими руками. На клавіші натис

кати легко та плавно.
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4. У разі виникнення аварійної ситуації вимкнути ПК, повідомити 
вчителя, негайно звільнити приміщення.
Робота за підручником
§ 1, запитання і завдання: № 1, 2.

IV. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Учитель.  Працюючи за комп’ютером, обов’язково треба час від 

часу виконувати веселу зарядку. Тоді ти будеш не тільки розумним, 
але й здоровим та сильним.

Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки 
І зроби чотири кроки,
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає, то вниз пригинає.
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Практичне завдання «Ознайомлення з комп'ютером»
§ 1, працюємо за комп’ютером.
Робота в парах
Під час перегляду слайдів учні по черзі ставлять один одному 

запитання. Один учень запитує, а другий відповідає, потім навпаки. 
Релаксація
Учитель.  Працюючи за комп’ютером, не можна забувати про 

відпочинок для очей, адже вони теж втомлюються.
* Швидко покліпати, заплющуючи очі, і посидіти спокійно, по

вільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.
* Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 

1-4, потім перенести погляд вдалину на рахунок 1-6. Повто
рити 4-5 разів.

Додаткові завдання
1. Перевір себе

Вставте потрібні слова замість пропусків.
1) Не розпочинай роботу за комп’ютером без дозволу_____________ .
2) Спину тримай_________________________________________________.
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3) Сидіти слід на відстані не менше ніж ______ від екрана монітора.
4) Не торкайся .
5) Не працюй руками.
2. Розглянь рисунки

Складіть за рисунками цікаву історію. Поміркуйте, чому в хлоп
чика боліла голова.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Фронтальне опитування
1. Як комп’ютер впливає на організм людини?
2. Чи можна розпочинати роботу за комп’ютером без дозволу вчи

теля?
3. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?
4. Як треба тримати спину?
5. Чого не можна торкатися?
6. Чому не можна працювати вологими і брудними руками?

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 1, запитання і завдання: № 3, 5.
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2. Додаткове завдання
Розставте букви, починаючи з найбільшої і закінчуючи наймен

шою. Яке слово вийшло?

(Ф ш М ИС

УРОК № 2

ТЕМА. ЩО МОЖЕ КОМП'ЮТЕР

Цілі:
навчальна: повторити правила з техніки безпеки на уроці; ознайомити 

учнів з можливостями комп'ютера; 
розвивальна: розвивати увагу, пам'ять та логічне мислення; 
виховна: виховувати дбайливе ставлення до обладнання кабінету.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма «Сходинки до інформа

тики», зупинка «Як використовують комп'ютер».
Вимоги до учнів: знати правила поведінки та техніки безпеки в комп'ю

терному кабінеті, основні сфери використання комп'ютерів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Учитель .  Для того щоб налаштуватись на роботу, давайте 

розв’яжемо декілька логічних задач.
Розв'язування логічних задач
1. Сергійкові батьки мають троє дітей. Двох із них зовуть Олен- 

ка і Світланка. Як звати третю дитину?
2. Миколка вищий за Василька, але нижчий за Сергія. Хто 

з хлопчиків вищий: Василько чи Сергій?
3. Мама дала Сергійкові 6 яблук, 3 сливи і 1 морквину. Скільки 

фруктів дала мама синові?
4. Порахувати від 10 до 1, пропустивши числа 4 та 7.
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Повторення правил техніки безпеки
Учитель.  На минулому уроці ви ознайомились з правилами 

техніки безпеки у комп’ютерному кабінеті, вдома вчили ці правила. 
А зараз перевіримо, як ви їх засвоїли.

Вставте потрібні слова замість пропусків.
1. Не розпочинай роботу за комп’ютером без дозволу______________.
2. Спину тримай______________ .
3. Сидіти слід на відстані не менше ніж _______від екрана монітора.
4. Не торкайся______________ .
5. Не працюй______________ і _______________руками.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бесіда з учнями про можливості комп’ютера та сфери його ви

користання. Повідомлення теми і мети уроку
Учитель пропонує учням, спираючись на власний досвід, знання 

і рисунок, відповісти на запитання.
— Для чого використовують комп’ютер?
— У якій професійній діяльності людині допомагає комп’ютер?
Учитель.  Сьогодні ми ознайомимося з можливостями комп’ю

тера. Отже, тема нашого уроку — «Що може комп’ютер».
(Учитель аналізує й узагальнює відповіді учнів.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель.  Сьогодні важко уяви
ти своє життя без комп’ютерів. Ком
п’ютер допомагає швидко і безпомил
ково провести складні обчислення, 
складати музику, швидко перекласти 
текст з однієї мови іншою, може по
ставити діагнози хворим.

Сучасні комп’ютери допо
магають конструювати літа
ки та керують запуском ракет 
у космос. їх використовують 
під час розробки проектів для 
побудови будинків, створення 
різноманітних машин, у тому 
числі й самих комп’ютерів.
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Спеціальні ефекти, які забез
печує комп’ютер, часто викорис
товують у кіно, на телебаченні. 
З їх допомогою створюють навіть 
мультиплікаційні та відеофільми.

У сучасній типографії за до
помогою комп’ютерів друкують 
книжки, підручники, журнали 
та газети.

Застосовують комп’ютер 
у міліції. Він зберігає інфор
мацію про відбитки пальців, 
особливі прикмети злочинців. 
З його допомогою можна зроби
ти портрет людини (фоторобот).

На фермі комп’ютер стежить 
за надоями молока, системою 
зрошування на полях тощо. Ком
п’ютер допомагає метеорологам: 
бере участь у створенні прогнозу 
погоди. Він стає впевненим поміч
ником у побуті (пральні машини, 
музичні центри).

Комп’ютери застосовують у супермаркетах, банках, бібліотеках, 
касах продажу квитків, перукарнях, лікарнях тощо. Настане час, 
коли вони впевнено увійдуть у кожен дім.

V. ПЕРВИННЕ УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 2, запитання і завдання: № 2, 4.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто ж там, хто вже так стомився?
І наліво нахилився.
Треба дружно всім нам встати, 
Фізкультпаузу почати.
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Руки вгору, руки вниз.
Вгору трошки подивись.
Руки склали, як вітряк,
І покрутимося так.
Вище руки підійміть 
І спокійно опустіть.
Будем дружно ми сідати 
І до праці приступати.

VII. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.

Щоб з комп’ютером дружити 
Та здоровим завжди бути,
Всі ці правила виконуй,
Про відпочинок не забудь.

2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?
Практична робота з комп'ютерною програмою «Сходинки до 
інформатики», зупинка «Як використовують комп'ютер»
Учитель.  А зараз запрошуємо вас у комп’ютерну подорож. Ти 

знову зустрінешся з Ганнусею, Елзіком та Мудрунчиком. І разом 
з ними побуваєш у місцях, де використовують комп’ютер.

Завдання за підручником
§ 2, працюємо за комп’ютером.
Учитель допомагає учням працювати за комп’ютером. 
Релаксація

1. Витягти праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голо
ви, за повільним рухом вказівного пальця витягнутої руки вліво 
і вправо, вгору і вниз. Повторити 4-5 разів.

2. Швидко покліпати, заплющити очі і посидіти спокійно, повільно 
рахуючи до 5. Повторити 5 разів.

Додаткове завдання
Підкресліть правильний варіант відповіді.
* Для розрахунків комп’ютери використовують у...
А) бібліотеках; Б) кіностудіях; В) банку та офісі.
* Для проектування нових будинків, мостів, розробки сучасних 

проектів оновлення міста комп’ютер використовують...
А) інженери; Б) продавці; В) бібліотекарі.
* Для моделювання зачісок комп’ютер використовують у...
А) лікарнях; Б) школах; В) перукарнях.
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VIII. УЗАГАЛЬНЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Фронтальне опитування
1. Що вам сподобалось сьогодні на уроці?
2. Чим корисний комп’ютер у супермаркеті?
3. Як використовують комп’ютер у касах попереднього продажу 

квитків?
4. Як використовують інженери комп’ютер у своїй роботі?
5. Чим корисний комп’ютер у перукарнях?
6. Які ще приклади використання комп’ютерів ви можете навести?
7. Як використовують комп’ютер мультиплікатори?
8. Чим корисний комп’ютер у бібліотеках?
9. А  як його використовують у медицині?

10. Чим корисний комп’ютер для банків?
11. Чи можна за допомогою комп’ютерів створювати музику?
12. Як використовують комп’ютер у видавництві?
13. А  як його використовують у міліції?

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 2, запитання і завдання:

Розгляньте рисунки. Допоможіть Пустунчику склас
ти невеличку історію про те, що вміє комп’ютер.

№ 1, 3 .
2. Додаткове завдання
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ТЕМА. КОМП'ЮТЕРИ БУВАЮТЬ РІЗНІ

Цілі:
навчальна: ознайомити з різновидами персональних комп'ютерів; 
розвивальна: розвивати увагу, пам'ять та логічне мислення; формувати 

вміння узагальнювати інформацію; 
виховна: виховувати дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма «Сходинки до інформа

тики», зупинка «Лісова галявина».
Вимоги до учнів: знати типи персональних комп'ютерів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Інформатична мозаїка
Складіть картки так, щоб отримати правила безпечної роботи та 

поведінки в комп’ютерному кабінеті.

КЛАВІАТУРУ

НІЧОГО
________

НА
НЕ

КЛАДИ

ЧІПАЙ
_________

ЦЕ
______

НЕ
______

НЕБЕЗПЕЧНО
________________

ДРОТІВ,
__________
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РУКИ І

ЗА

ВЧИТЕЛЯ

РОЗПОЧИНАЙ

БЕЗ

РОБОТУ23
НЕ КОМП’ЮТЕРОМ

ДОЗВОЛУ

— Пригадай, які ще правила поведінки діють у комп’ютерному 
кабінеті?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Знайдіть відповіді на запитання та відкрийте картинку. Що зо

бражено на картинці?

Повідомлення
(інформацію)

Касир у магазині <=• 5̂ 1111
|

Мережа Інтернет
1

В

1. Як називають з’єднані між собою комп’ютери на нашій планеті?
2. За допомогою чого можна придбати бажану іграшку, не виходя

чи з дому?
3. Людині якої професії комп’ютер допомагає обчислити вартість 

покупки?
4. Що між собою передають люди, тварини та комп’ютери?
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Відповідь. Персональний комп’ютер.
Учитель.  Сьогодні на уроці ознайомимось з тим, 

якими бувають персональні комп’ютери в сучасному 
світі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учит ель .  Для того щоб зрозуміти, що таке персональний 

комп’ютер, визначимо, що означає слово «персональний». Пер
сональний — особистий. Отже, словосполучення «персональний 
комп’ютер» означає «особистий комп’ютер», тобто призначений для 
роботи однієї людини.

Наведена таблиця допоможе вам побачити, які персональні 
комп’ютери існують.

Таблиця. Які бувають комп’ютери

Зовнішній вигляд Назва Особливості

І
*

Стаціо
нарний
комп’ютер

Ці комп’ютери можуть зустріти
ся вам в різних місцях (школа, 
бібліотека, лікарня, банк та ін.) 
чи вдома.
Недолік персональних 
комп’ютерів полягає в тому, що 
вони встановлюються в певному 
місці, їх не можна часто пере
сувати.
Перевагою є їх потужність та 
зручність у використанні. 
Частіше стаціонарні комп’ютери 
більш придатні для професійно
го використання та навчання

Переносні чи портативні персональні комп’ютери

1
Ноутбук Невеликі за розміром. Зручно 

брати із собою в подорожі, від
рядження, виступати на різних 
зібраннях чи презентаціях. 
Досить потужні, тому їх можна 
використовувати для читання, 
рисування, перегляду фільмів 
та мультфільмів, виконання за
вдань у навчальних програмах 
та перепочинок з комп’ютерними 
іграми



20 Усі уроки інформатики. 2 клас

Зовнішній вигляд Назва Особливості
• Нетбук Основне призначення цих персо

нальних комп’ютерів — доступ 
до мережі інтернет

План-
шетний
комп’ютер

Дуже популярний у сучасному 
світі. Плаский, легкий пере
носний комп’ютер. Виглядає 
як екран без клавіатури. 
Інформацію користувач вво
дить за допомогою сенсорного 
екрана, дотиком пальця до 
екрана. Більш доречний для 
відпочинку, ніж для роботи: 
читання, перегляд фото
знімків, слухання музики, 
перегляд кінофільмів. Зручно 
використовувати як щоденник 
та для виходу в інтернет

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота з підручником
§ 3, запитання і завдання: № 1, 3.

Додаткове завдання

Уявіть собі, що ви експерт з персональних комп’ютерів. Комер
ційна фірма звернулася до вас щодо закупівлі комп’ютерів.

1. Директор фірми. Майже весь час перебуває у відрядженнях. 
Проводить різноманітні презентації. Повинен постійно мати до
ступ до мережі інтернет.

2. Секретарка. Повинна вести щоденник директора і повідомляти 
його про зустрічі, навіть тоді, коли не знаходиться на своєму 
робочому місці.

3. Для бухгалтера. Бухгалтер завжди знаходиться у своєму кабі
неті. Він виконує різноманітні розрахунки.
Які комп’ютери ви порадите кожному працівнику фірми? Об

говоріть ситуації.
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VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Один — піднести руки вгору,
Два — нахилитися додолу.
Не згинайте, діти, ноги 
І торкайтеся підлоги.
Три, чотири — прямо стати,
Будемо відпочивати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Практична робота з комп'ютерною програмою «Сходинки до 
інформатики», зупинка «Лісова галявина»
Учитель.  Сьогодні на уроці працюватимемо з програмою «Лісо

ва галявина». Треба допомогти гномам зібрати гриби та ягоди.
Спочатку підведіть стрілку-вказівник миші до гриба. Потім 

натисніть ліву кнопку миші і тримайте її натиснутою — ви схо
пили грибок. Не відпускаючи кнопку миші, пересувайте мишу по 
килимку — перенесіть грибок до кошика. Коли кошик засвітився, 
відпустіть кнопку миші — грибок опинився у кошику.

Так само ви можете перенести до кошика ягідки суниці.
Релаксація

1. Швидко покліпати, заплющити очі і посидіти спокійно, повільно 
рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.

2. Міцно заплющити очі (рахувати до 3), відкрити їх і подивитись 
удалечінь (рахувати до 5). Повторити 4-5 разів.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Що вам сподобалось на уроці?
2. Які бувають персональні комп’ютери?
3. Які персональні комп’ютери ви бачили? Перелічіть їх.
4. Чим відрізняється зовні стаціонарний комп’ютер від планшета?
5. Чим відрізняється зовні ноутбук від нетбука?
6. Як виконується введення інформації на планшеті?
7. Як можна використовувати стаціонарний комп’ютер?
8. Чи важко взяти з собою на відпочинок стаціонарний комп’ютер?
9. Які персональні комп’ютери легкі в пересуванні?
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IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 3, запитання і завдання: № 2, 4.
2. Додаткове завдання

Пофантазуйте і опишіть комп’ютер майбутнього. Яким, на вашу 
думку, він може бути: зовнішній вигляд, його використання.



ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМП'ЮТЕРА. ПОЧАТКОВІ 
НАВИЧКИ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРОМ

ТЕМА. З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ КОМП'ЮТЕР

Цілі:
навчальна: вивчити складові частини комп'ютера;
розвивальна: активізувати пізнавальну діяльність учнів; розвивати логічне 

і образне мислення; 
виховна: виховувати старанність, наполегливість у досягненні мети, любов 

до природи.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма «Сходинки до інформа

тики», зупинка «Стрільці по яблуках», презентація на тему «Пристрої 
комп'ютера».

Вимоги до учнів: знати назви зовнішніх пристроїв комп'ютера та їх при
значення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Закінчіть речення:
* Вівторок, середа, четвер, неділя — це...
* Ранок, день, вечір, ніч — це...
* Україна, Польща, Франція, Англія — це...
* Стебло, листочок, пелюсточки — це...
2. А  тепер — навпаки. Придумайте початок речення.
... — це імена казкових героїв.
... — це вулиці твого міста.
... — це міський транспорт.
... — це дерева, що ростуть у парках нашого міста.
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ
ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
Учитель.  Ви напевно бачили великий оркестр і чули його гру. 

У ньому багато різних інструментів: скрипки, віолончелі, духові 
інструменти, струнні, звичайно ж, на почесному місці рояль. Кожен 
інструмент грає свою музичну партію. Звук від різних інструментів 
зливається в один музичний твір. Для того щоб усі інструменти 
звучали разом, а не кожен сам по собі, оркестром керує диригент.

Комп’ютер чимось подібний до оркестру. У ньому теж багато 
різних інструментів, і кожен виконує свою справу.

І сьогодні на уроці ми дізнаємось, з яких же частин він склада
ється. Отже, тема уроку — «З чого складається комп’ютер».

Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимось зі складовими части
нами комп’ютера.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель.  Якби для кожної справи у комп’ютера було б по од

ному пристрою, то йому вистачило б лише чотирьох пристроїв. Але 
насправді це не так. Ми знаємо, що комп’ютер працює з п’ятьма 
видами інформації, і кожен вид потрібно вміти прийняти, зберегти, 
обробити і передати. Тому пристроїв у комп’ютера не чотири, а зна
чно більше.

Деякі пристрої розміщені зовні. Такі пристрої називають зо
внішніми. Ті пристрої, які знаходяться в комп’ютера всередині, 
називають внутрішніми.

Нам з вами зручно користуватися зовнішніми пристроями, 
тому їх використовують для приймання та передавання інформації. 
Пристроями для збереження та обробляння інформації людині ко
ристуватись не потрібно, тому їх намагаються розмістити всередині 
комп’ютера.

Сьогодні ми розпочинаємо ознайомлення із зовнішніми пристро
ями комп’ютера. Вони стоять на столі, і кожен може доторкнутися 
до них рукою.

У різних комп’ютерів є різні зовнішні пристрої, але є чотири 
види пристроїв, які є в кожного з комп’ютерів. Це клавіатура, 
миша, монітор і системний блок. Ці пристрої складають стандарт
ну будову комп’ютера.

Стандартна будова комп'ютера
Один зі стандартних пристроїв комп’ютера — клавіатура. З її 

допомогою людина «спілкується», «розмовляє» з комп’ютером. На 
клавіатурі розташовані клавіші, на яких зображені цифри, букви та
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різні символи. Людина, натискаючи певні клавіші, вводить інфор
мацію в комп’ютер і цим самим дає завдання комп’ютеру або щось 
надрукувати, або обчислити, або намалювати. На клавіатурі понад 
100 клавіш. У кожної клавіші своє призначення. Для зручності ко
ристування клавіші на клавіатурі розміщені групами. Кожна група 
призначена для якоїсь справи. Як ці групи називають та для чого 
використовують, ми з вами вивчимо пізніше.

(Знаходимо пристрій на рисунку (в зошиті) і підписуємо його.)
Перед клавіатурою лежить монітор. На екрані монітора ми ба

чимо інформацію, з якою працює комп’ютер. Це пристрій виведення 
інформації. Монітор подібний до телевізора. Він може бути кольо
ровим або чорно-білим (монохромним). Монітор потрібен для того, 
щоб бачити інформацію, з якою зараз працює комп’ютер. Якщо на 
клавіатурі ви надрукуєте слово ІНФОРМАТИКА, то воно з’явиться 
на екрані монітора. Монітор — це пристрій для виведення інформа
ції: текстової, числової, графічної, відеоінформації.

(Знаходимо пристрій на рисунку (в зошиті) і підписуємо його.)
Наступний пристрій — миша — це один із можливих маніпу

ляторів. Миша — це пристрій комп’ютера, подібний до звичайної 
мишки. Він невеликий, сірого або чорного кольору, має дві або 
три клавіші і з’єднується з комп’ютером за допомогою дроту — 
сірого «хвостика». Миша — це пристрій для введення інформації 
в комп’ютер. Він інколи може замінити клавіатуру і полегшити 
роботу на комп’ютері. Крім миші є інші маніпулятори: трекбол, 
джойстик, графічний планшет.

(Знаходимо пристрій на рисунку (в зошиті) і підписуємо його.)
І нарешті, найголовніший пристрій комп’ютера — систем

ний блок. Системний блок подібний до коробки або ящика. Але 
це не проста коробка. У ній знаходяться процесор — «мозок» 
комп’ютера, пам’ять, дисковод та багато інших важливих при
строїв. У ньому проводяться обчислення, зберігається важлива
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інформація. Системний блок має пристрої, які керують роботою 
всього комп’ютера, до нього під’єднано решту пристроїв.

(Знаходимо пристрій на рисунку (в зошиті) і підписуємо його.) 
Крім стандартних пристроїв ще використовують колонки, прин

тер, сканер, відеокамеру, мікрофон, модем тощо. Як ви вважаєте, 
для чого нам потрібні:

* мікрофон; (Пристрій для запису звуку.)
* колонки; (Пристрій для відтворення звуку.)
* відеокамера; (Пристрій для записування відео.)
* принтер; (Пристрій для друкування текстів, рисунків.)
* сканер; (Пристрій для введення в комп’ютер того, що зобра

жено на папері.)
* модем? (Пристрій, за допомогою якого можна обмінюватися 

інформацією між комп’ютерами, які знаходяться в різних 
місцях.)

Словничок

Монітор — це екран, на якому відображається інформація, 
з якою працює комп’ютер.
Системний блок — це пристрій, у якому знаходяться пам’ять, 
процесор, пристрої для введення і збереження інформації. 
Клавіатура і миша. За допомогою їх ми вводимо інформацію 
в комп’ютер.
Принтер — пристрій для друкування текстів і рисунків. 
Сканер — це пристрій, за допомогою якого можна ввести 
в комп’ютер те, що зображено на фотографії.
Модем — це пристрій, за допомогою якого можна обмінюватися 
інформацією між комп’ютерами, які знаходяться в різних місцях.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 
Робота за підручником
§4, запитання і завдання: № 7.
Додаткове завдання
Читання ланцюжком

ш  шУ на столі стоїть Він складається з різних частин.

Подібний до телевізора — це . На його екрані відображається 
інформація, з якою працює комп’ютер. Перед монітором лежить

скринька з безліччю клавіш. Її називають . Вона потрібна для
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того, щоб набирати букви, цифри, різні знаки. Клавіші зі стрілоч
ками можуть пересувати курсор по екрану. Поруч з клавіатурою —

по якому їздить -. Вона не справжня, а комп’ютерна. Варто 
лише доторкнутися до мишки, як вона прокидається. З її допомогою 
можна вибрати в меню букву, фарбу або нову гру. Справжнім коро-

частини комп’ютера, а й керує всім. У системному блоці розміщені 
пристрої для збереження та обробляння інформації.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Буратіно потягнувся,
Раз нагнувся, два нагнувся. 
Руки в сторони розвів — 
Мабуть, ключик загубив.
А щоб ключик відшукати, 
Треба нам навшпиньки стати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Практична робота з комп'ютерною програмою «Сходинки до 
інформатики», зупинка «Стрільці по яблуках»
Учитель.  З моєю допомогою ми сьогодні ознайомимося з про

грамою «Стрільці по яблуках». Послухайте правила гри. Яблука 
висять високо — їх не дістати. Але можна збити пострілом із лука, 
якщо добре прицілитися.

лем комп’ютера є . Він тому і головний, що не тільки об’єднує всі

Керуєш подіями ти. Поклади долоню правої руки на мишу 
так, щоб вказівний палець лежав на лівій кнопці, а середній — на
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правій. Коли ти пересуваєш мишу по килимку, по екрану рухаєть
ся стрілка-вказівник. Стрілкою ти прицілюєшся в яблуко. А  коли 
клацнеш кнопкою — подаєш команду стрільцям. Лівою кнопкою ти 
керуєш лівим стрільцем (він стріляє по жовтих яблуках), а правою 
кнопкою — правим (він стріляє по червоних яблуках).

Релаксація
1. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 

1-4, потім перевести погляд вдалину на рахунок 1-6. Повторити 
4-5 разів.

2. У середньому темпі виконати 3-4 колові рухи очима праворуч, 
стільки ж — ліворуч.

3. Розслабляючи очні м’язи, подивитися вдалину на рахунок 1-6. 
Повторити 1-2 рази.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Що нового ви дізналися на уроці?
2. Назвіть основні складові частини комп’ютера.
3. Для чого потрібен монітор?
4. Для чого потрібен системний блок?
5. Для чого використовують принтер?
6. Для чого потрібні миша і клавіатура?
7. Що ми робимо за допомогою принтера?
8. Для чого потрібен сканер?
9. Що можна робити за допомогою модему?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 4, для кмітливих: № 2, 3.
2. Додаткове завдання

Складіть запитання до кросворду.
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ТЕМА. ЩЕ ПРО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОМП'ЮТЕРА

Цілі:
навчальна: сформувати поняття пам'яті комп'ютера, процесора та носіїв 

зберігання інформації; 
розвивальна: розвивати логічне і образне мислення; формувати вміння 

аналізувати, робити висновки; 
виховна: виховувати спостережливість, уважність, дбайливе і обережне 

ставлення до комп'ютерної техніки.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: презентація на тему «Пристрої комп'ютера». 
Вимоги до учнів: знати назви пристроїв комп'ютера та їх призначення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Продовжте речення.
* Монітор — це пристрій ...
* На екрані монітора відображається ...
* Миша — це пристрій ...
* Миша знаходиться поряд з ...
* На клавіатурі розташовані ...
* Системний блок — ... пристрій комп’ютера.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розгадайте ребуси

@ т ь
Учитель.  На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати 

складові комп’ютера. Пам’ять — поняття, з яким ми ознайомимося 
на сьогоднішньому уроці.
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IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Гра «Учитель —  учень»
Працюючи в парах, учні за допомогою вчителя вивчають відпо

відну складову комп’ютера, використовуючи таблицю, підручник. 
Потім один з учнів стає «вчителем» та розповідає сусідові про ви
вчене. Після цього вони міняються ролями.

Складові комп'ютера

Основні складові
1 Процесор Виконує команди, різно

манітні обчислення, керує 
роботою всіх пристроїв 
комп’ютера. Знаходиться 
в системному блоці

Ш 1

2 Оперативна
пам’ять

Зберігає програми та дані, 
необхідні для роботи 
в певний час за ввімкнено
го комп’ютера. Знаходить
ся всередині системного 
блоку

%

Додаткові складові
Складові для зберігання інформації

1 Жорсткий
диск

Зберігає програми та дані, 
які не потрібні у певний 
час або коли комп’ютер 
вимкнено < * >

2 Пристрій 
для роботи 
з дисками

Зчитує та записує дані на 
оптичні носії інформації 
для її тривалого зберіган
ня або перенесення між 
комп’ютерами

3 Флеш-
пам’ять

Зберігає програми та дані 
для їх тривалого зберіган
ня або перенесення між 
комп’ютерами %
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Складові для введення інс юрмації
4 Клавіатура Вводить текст та команди. 

Розташована перед 
монітором —

5 Миша Вводить текст та команди. 
Розташована поруч 
з клавіатурою &

6 Сканер Вводить текст, рисунки, 
фотографії та ін. з паперу

А 7
7 Веб-камера Дозволяє бачити спів

розмовника на великій 
відстані

4 1 т 7

Складові для виведення інформації
8 Монітор На екрані відображається 

інформація, з якою 
працює комп’ютер

4
9 Принтер Друкує тексти, рисунки, 

фотографії на папір

10 Колонки Виводить звук

Д
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V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§5, запитання і завдання: № 5.
Додаткові завдання

1. Підпишіть пристрої введення інформації олівцем синього кольо
ру, а пристрої виведення — олівцем червоного кольору.

2. Тест
Виберіть правильну відповідь.

1) Клавіатура — це частина...
A) телевізора;
Б) радіопередавача;
B) комп’ютера;
Г) принтера.

2) Принтер — це пристрій для...
A) збереження інформації;
Б) передавання інформації;
B) виведення інформації;
Г) введення інформації.

3) Комп’ютер — це інструмент для...
A) роботи на городі;
Б) обробки дерев;
B) роботи з інформацією;
Г) обробки метала.
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4) Частина комп’ютера — це...
A) ланцюг;
Б) стіл;
B) кіт;
Г) миша.

5) Системний блок — це частина...
A) телевізора;
Б) комп’ютера;
B) відеомагнітофона;
Г) фотоапарата.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

А ми зовсім не втомились!
Вправо, вліво подивились.
Встали. Спину розігнули.
Руки вгору підтягнули.
Опустили їх на боки 
Та надули свої щоки.
Видихнули та присіли,
Підстрибнули і на місце сіли.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 5, працюємо за комп’ютером.
Учитель допомагає учням.
Релаксація

1. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи 
голови, за повільним рухом вказівного пальця витягнутої руки 
вліво і вправо, вгору і вниз. Повторити 4-5 разів.

2. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 
1-4, потім перевести погляд вдалину на рахунок 1-6. Повторити 
4-5 разів.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Що нового ви дізнались на уроці?
2. Які пристрої комп’ютера знаходяться в системному блоці?
3. Для чого призначений процесор?
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5. Де знаходиться процесор?
6. Для чого призначена пам’ять комп’ютера?
7. Для чого використовують диски?
8. Який ще пристрій зберігання інформації ви знаєте?

IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 5, для кмітливих: № 1.
2. Додаткове завдання

Вставте пропущені букви та прочитайте словосполучення. Про
читайте за годинниковою стрілкою.

ТЕМА. ГОТУЄМО КОМП'ЮТЕР ДО РОБОТИ. 
СТОЛИ БУВАЮТЬ РІЗНІ

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів із назвами столів і їх призначенням, із робо

чим столом комп'ютера;
розвивальна: розвивати пам'ять, логічне мислення; формувати вміння 

самостійно працювати з текстом підручника;
виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.
Програмне забезпечення: презентація «Робочий стіл та основні об'єкти 

на ньому».
Вимоги до учнів: уміти вмикати комп'ютер, знати основні елементи Робо

чого столу.
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ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Гра «Знайди потрібне слово»
Учитель називає якесь слово, пов’язане з пристроями комп’ю

тера, учні додають до нього ще одне слово, пов’язане з першим за 
змістом, і пояснюють, як ці слова пов’язані.

Наприклад:
персональний — комп’ютер; 
плоский — монітор, сканер; 
кольоровий — принтер; 
лазерний — диск (принтер); 
системний — блок; 
керує — миша; 
вказує — курсор.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Сьогодні я ознайомлю вас із різними столами. Тема 

нашого уроку — «Столи бувають різні». На уроці ви дізнаєтесь, які 
бувають столи, яке їх призначення, конструюватимете рисунки 
з геометричних фігур.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Розповідь учителя з елементами бесіди
Учитель.  Скажіть, будь ласка, які бувають столи? (Столи бу

вають журнальні, за якими обідають, за якими малюємо, пишемо) 
Стіл, за яким ви пишете, малюєте, називають робочим. 
Комп’ютер теж має робочий стіл. На робочому столі розташовані 

маленькі картинки — піктограми. Під кожною піктограмою є напис.

Робочий стіл

Панель задач Значки годинника, індикатор мови

Пікто
грами

Кнопка
Пуск
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Якщо підвести курсор до піктограми і клацнути двічі лівою 
кнопкою миші (а ви вже вмієте це швидко робити), то комп’ютер 
відразу відреагує. Почне працювати програма, якій відповідає ця 
піктограма.

У нижній частині Робочого столу 
є горизонтальна смужка сірого ко
льору — її називають Панель задач.
Коли ми щось робимо з програмами 
або документами, на Панелі задач 
з’являються кнопки для кожної від
критої (працюючої) програми.

На Панелі задач є дуже важлива 
кнопка Пуск. Вона відкриває Голо
вне меню, у якому містяться всі про
грами, встановлені на комп’ютері.

На Робочому столі завжди роз
міщені піктограми Мій комп’ютер 
та Кошик. Решту ти можеш внести сам за бажанням. На Робочому 
столі можна розміщувати піктограми програм, ігор, документів 
і папок, якими ти найчастіше користуєшся.

Ви прослухали розповідь про різні столи. Тепер відкрийте під
ручники, читатимемо ланцюжком.

Робота за підручником
Читання параграфа § 6 ланцюжком.
Запитання до тексту

1. Що розташовано на Робочому столі комп’ютера?
2. Що знаходиться під кожною піктограмою?
3. Як відреагує комп’ютер, якщо підвести курсор до піктограми

і клацнути двічі лівою кнопкою миші?

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки 
І зроби чотири кроки,
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає, то вниз пригинає.
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.

& In te rn e t Explorer 

la] M icrosoft Office Outlo...

0  Microsoft Office Word 20,., 

©  Проигрыватель Window,,, 

У  Косынка

s  CyberLink PowerDVD 

|Щ Microsoft Office PowerP,., 

Winamp

Все программы [_.>

Л_) Мои документы  

| Недавние докум е... ► 

Мои рисунки 

М оя м узы ка 

мой компьютер 

Панель управления 

!;ай пРинтеРы и факсы 

4^1 Справка и поддержка 

поиск

Выполнить...

в системы к Од Выключение
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VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
Повторення правил роботи за комп'ютером

1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
Підготовка комп’ютера до роботи

1. Знайдіть на моніторі кнопку ввімкнення і натисніть її.
2. Знайдіть на системному блоці кнопку ввімкнення і натисніть її. 

Практична робота
§ 6, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VII. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
Робота за підручником
§ 6, запитання і завдання: № 3, 4.
Додаткові завдання

1. За допомогою вчителя запишіть найбільш прості способи заван
таження програм.
1) Двічі натиснути лівою кнопкою миші

2) Натиснути правою кнопкою миші

3) Натиснути лівою кнопкою миші

2. Вставте слова замість пропусків.
1) На____ відображається інформація, з якою працює комп’ютер.
2) У _______знаходяться пристрої для оброблення і збереження

інформації.
3) За допомогою_______можна надрукувати текст і рисунки.
4) За допомогою_______можна ввести в комп’ютер те, що зобра

жено на фотографії.
5) За допомогою_______ можна обмінюватися інформацією між

комп’ютерами, що знаходяться в різних місцях.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Урок добігає кінця. Перевіримо, як ви засвоїли тему уроку.

1. Що розташовано на Робочому столі комп’ютера?
2. Що цікавого ви довідалися про Робочий стіл комп’ютера?
3. Де знаходиться Робочий стіл комп’ютера?
4. Що розміщено на Робочому столі?
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5. Що таке піктограма?
6. Що відображається на Панелі задачі
7. Для чого потрібна кнопка Пуск?
8. Які піктограми найчастіше можна побачити на Робочому столі?
9. Що називають об’єктами Робочого столу?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 6, для кмітливих: № 1, 2.
2. Додаткове завдання

Намалюйте на столі багато різних речей. Чи всі вони повинні 
знаходитися на робочому столі? Що зайве?

ТЕМА. ВІКНА

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів в поняттям вікна програми, його основними 

елементами; формувати вміння керувати вікном; 
розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги учнів; 
виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики, почуття відпові

дальності, дисциплінованість.
Тип урок: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Обладнання: таблиця із зображенням вікна програми, плакати для гри 

«Увага».
Програмне забезпечення: презентація «Основні елементи вікон». 
Вимоги до учнів: знати основні елементи вікна програми та їх призначен

ня, вміти виконувати різні дії з вікнами.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Розминка
— У кімнаті в кожному кутку сиділо по одному котові, і кожний 

із цих котів бачив ще трьох котів. Скільки котів сиділо в кімнаті? 
(Чотири)
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— Настав грудень. У саду розквітли три тюльпани, а через день — 
ще один. Скільки квітів розквітло в саду? (Жодного. У грудні тюль
пани в саду не розквітають.)

Гра «Увага»
Учитель протягом 3-5 с демонструє учням плакат із зображен

ням кружечків у трьох квадратах. Потім прибирає плакат і пропо
нує двом учням вийти до дошки і по пам’яті правильно розставити 
кружечки у квадратах. Учні класу вирішують, хто виконав завдан
ня правильно.

Варіанти плакатів

— Ви вже знаєте, як поводитись у комп’ютерному кабінеті, ви
вчили багато нового і цікавого на уроках інформатики.

Фронтальне опитування
1. Яку тему вивчали минулого уроку?
2. Що розташовано на Робочому столі комп’ютера?
3. Що цікавого довідалися про Робочий стіл комп’ютера?
4. Що розміщено на Робочому столі?
5. Що відображається на Панелі задачі

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розгадайте кросворд і дізнайтеся тему уроку.
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1. Який пристрій допоможе тобі надрукувати лист другу? (Клавіа
тура)

2. Який комп’ютерний пристрій може транслювати мультики? (Мо
нітор)

3. Маленька частина миші. (Кнопка)
4. Який пристрій може вивести твій лист другу на папір? (Принтер)
5. Який пристрій може перенести фотографію в комп’ютер? (Сканер) 

Учитель.  Сьогодні я ознайомлю вас з основним об’єктом про
грами Windows — вікном програми. Тема нашого уроку — «Вікна». 
На уроці ви дізнаєтесь, які основні елементи вікна програми, яке їх 
призначення, навчитеся керувати вікном.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Розповідь учителя з елементами бесіди
Учитель.  Ще одним досить важливим об’єктом, який можна 

відкрити на Робочому столі, є вікно. Якщо, наприклад, натиснути 
двічі на значку Мій комп’ютер лівою кнопкою миші, то на Робочому
столі відкриється вікно Мій комп’ютер. Воно має такий вигляд:

1. Рядок заголовка 2. Рядок меню
3. Панель інструментів 4. Кнопки керування вікном
5. Смуги прокручування 6. Робоче поле вікна
7. Рядок стану 8. Межі вікна

Усі вікна мають подібні елементи. Добре вивчивши будову одно
го з них, легко зможеш працювати з рештою.

Вигляд вікна можна змінювати:
1) за допомогою кнопок керування вікном;
2) розтягуючи чи стискаючи межі вікна з допомогою миші.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§ 7, запитання і завдання: № 2.



Додаткові завдання
1. За допомогою вчителя запишіть призначення кнопок керування 

вікном.
(згорнути) _
(повернутися до попереднього розміру) _
(розгорнути) _
(закрити) _

2. Складіть картки так, щоб зібрати поняття, вивчені на цьому 
уроці. Поясніть їх значення.
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межа

інструментів панель J прокручування j
Відповіді. Кнопки керування вікном, робоче поле вікна, смуга 

прокручування, межа вікна, панель інструментів.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто ж там, хто вже так стомився?
І ліворуч нахилився.
Треба дружно всім нам встати,
Фізкультпаузу почати.
Руки вгору, руки вниз.
Вгору трошки подивись.
Руки склали, як вітряк,
І покрутимося так.
Вище руки підійміть 
І спокійно опустіть.
Будем дружно ми сідати 
І до праці приступати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторити правила роботи за комп'ютером.
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Робота за підручником
§ 7, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Фронтальне опитування
1. Який основний об’єкт розташовано на Робочому столі комп’ю

тера?
2. З яких елементів складається вікно?
3. Для чого використовують кнопки керування вікном?
4. Як ще можна змінити розміри вікна?

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 7, для кмітливих № 2; запитання 

і завдання:№ 2.
2. Додаткове завдання

Запишіть, які з пропонованих предметів ви поклали б до мішка 
як шкільне приладдя.

УРОК № 8

ТЕМА. ЯК ПРАВИЛЬНО ВИМКНУТИ КОМП'ЮТЕР

Цілі:
навчальна: сформувати вміння коректно завершувати роботу з комп'юте

ром; закріпити навички роботи з об'єктами Робочого столу комп'ютера; 
розвивальна: розвивати пізнавальні здібності учнів; формувати вміння 

аналізувати інформацію;
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виховна: виховувати старанність, дисциплінованість, відповідальність за 
результати своєї роботи, віру у власні сили, бережливе ставлення до 
комп'ютерної техніки.

Тип уроку: формування вмінь та навичок, узагальнення та систематизація 
знань.

Програмне забезпечення: презентація «Як правильно вимкнути 
комп'ютер».

Вимоги до учнів: вміти правильно завершувати роботу з програмами та 
вимикати комп'ютер.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Розв'язування логічних задач
1. Яку годину показує годинник, якщо його стрілки спрямовані

в протилежні боки і показують ціле число годин? (Шосту годину)
2. Андрій — син Володимира. Хто Володимир Андрієві? (Батько)

Гра «Увага»
Учитель протягом 4-6  с демонструє учням плакат із зображен

ням різних фігур, а потім пропонує двом учням вийти до дошки 
й по пам’яті нарисувати всі ці фігури. Учні в класі вирішують, хто 
нарисував найточніше.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  На цьогоднішньому уроці ми вдосконалимо навички 

роботи з об’єктами Робочого столу комп’ютера, навчимося керувати 
вікном за допомогою кнопок керування та меж вікна. Навчимося 
правильно завершувати роботу комп’ютера.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Практична робота «Робота з об'єктами Робочого столууу

Учитель демонструє виконання завдань, учні допомагають.
1. Відкрийте вікно об’єкта Мій комп’ютер.
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2. Розгорніть вікно на весь екран
3. Надайте вікну попереднього вигляду
4. Згорніть вікно до кнопки на Панель задач
5. Розгорніть вікно.
6. Закрийте вікно а
7. Знову відкрийте вікно об’єкта Мій комп’ютер.
8. Зменште розміри вікна, щоб з’явилися смуги прокручування.
9. Викличте контекстне меню робочого поля вікна.

10. Відкрийте вікно диска С:, або Б:, або іншого.
11. Відкрийте будь-яку папку, що є на диску.
12. Закрийте вікно Мій комп’ютер.
13. Перевірте, чи закриті інші вікна.
14. Знайдіть у лівому нижньому куті екрана кнопку Пуск.
15. Виберіть її, підведіть до неї вказівник і клацніть ліву кнопку 

миші.
16. У меню виберіть Завершення роботи.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Один — піднести руки вгору,
Два — нагнутися додолу.
Не згинайте, діти, ноги 
І торкайтеся підлоги.
Три, чотири — прямо стати.
Будемо відпочивати.

Робота за підручником
§ 8, працюємо за комп’ютером.
Релаксація
Гра «Карлики-велетні»
За сигналом «Карлики» діти присідають, за сигналом «Велетні» — 

підводяться. Через деякий час деякі учні припускаються помилок. 
Влаштовується змагання. Учні, які помилились, сідають за парту. 
Таким чином, залишиться один переможець.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 
Фронтальне опитування

1. Чого ви навчилися на сьогоднішньому уроці?
2. Що означає «правильно вимкнути комп’ютер?
3. Що потрібно робити перед тим, як вимкнути комп’ютер?
4. Як можна закрити вікно програми?
5. Чи можна вимикати комп’ютер натисненням кнопки на систем

ному блоці?
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VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 8, запитання і завдання: № 3.
2. Додаткове завдання 

Розгадайте кросворд
1. Пристрій комп’ютера, подібний до телевізора.
2. Пристрій комп’ютера, з якого лунає музика.
3. Пристрій, за допомогою якого звук чуєш лише ти.
4. Системний або головний...
5. Цей пристрій має понад 100 клавіш.

ТЕМА. ЗНАЙОМТЕСЯ —  КЛАВІАТУРА

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів із клавіатурою, розташуванням клавіш на ній;
розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати 

й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією; розвивати увагу, 
логічне мислення, пам'ять;

виховна: виховувати старанність, любов до природи.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: клавіатурний тренажер РіарісІТуріпд, презента

ція «Знайомство з клавіатурою».
Вимоги до учнів: знати, для чого призначена клавіатура, як перемикати 

режими клавіатури, як розташовані клавіші.
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ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Магічні квадрати
Заповніть магічні квадрати.

Словничок

Магічні квадрати — це квадрати, сума чисел яких по діагоналі, 
горизонталі і вертикалі дорівнює одному й тому самому числу.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Щоб перейти до вивчення нової теми, зараз повторимо 

алфавіт і цифри, якими позначають числа.
Отже, тема пов’язана з цифрами і буквами. А  називається вона 

«Знайомтесь — клавіатура».
Ви дізнаєтесь про розташування клавіш на клавіатурі, допомо

жете котові-риболову зловити рибину.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель.  Подивіться на клавіатуру. Зовні вона подібна до коро

бочки. Клавіатура дає змогу вести діалог з комп’ютером.

Словничок

Клавіатура — пристрій для введення інформації. На її поверхні 
розташовані клавіші. Вони різні, і написи на них різні. На кла
вішах вгорі можна побачити цифри, нижче розмістилися три 
ряди клавіш з буквами українського та англійського алфавіту. 
На одній клавіші дві букви. Щоб набрати українське слово, слід 
установити режим української мови.
Робота з підручником
Самостійно прочитайте текст § 9 підручника.
Колективне відтворення прочитаного
§ 9, запитання і завдання: № 1-4.
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V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Буратіно потягнувся,
Раз нагнувся, два нагнувся.
Руки в сторони розвів —
Мабуть, ключик загубив.
А  щоб ключик відшукати,
Треба нам навшпиньки стати.

VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 9, працюємо за комп’ютером.
Релаксація

1. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи 
голови, за повільним рухом вказівного пальця витягнутої руки 
ліворуч і праворуч, угору і вниз. Повторити 4-5 разів.

2. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 
1-4, потім перевести погляд вдалину на рахунок 1-6. Повторити 
4-5 разів.
Додаткові завдання на повторення

1. Виберіть зі списку елементи комп’ютерного вікна:
■ Кнопка Закрити;
■ Бігунок;
■ Кнопка Пуск;
■ Рядок заголовка;
■ Робоче поле;
■ Робочий стіл;
■ Лінійка прокручування.

2. Виберіть зі списку назви піктограм, які завжди знаходяться на 
Робочому столі комп’ютера:
■ Мій комп’ютер;
■ Мої роботи;
■ Кошик;
■ Мої рисунки;
■ Мої документи.

3. Визначте, для чого потрібен індикатор клавіатури на Робочому 
столі.
■ Показує, чи ввімкнена клавіатура.
■ Дозволяє вмикати клавіатуру.



48 Усі уроки інформатики. 2 клас

■ Показує, на яку мову налаштована на цей момент клавіатура.
■ Дозволяє перемикати розкладку клавіатури з української 

мови на англійську і навпаки.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
Фронтальне опитування

1. Що розташовано на клавіатурі?
2. Що можна побачити на клавішах угорі?
3. Що розміщено нижче?
4. Скільки букв на одній клавіші?
5. Як називають найбільшу групу клавіш на клавіатурі?
6. Яке призначення курсора?
7. Які клавіші треба натиснути для зникнення букв?

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 9, для кмітливих: № 1, 3.
2. Додаткове завдання

УРОК № 10 

ТЕМА. ВИВЧАЄМО КЛАВІАТУРУ

Цілі:
навчальна: продовжити ознайомлення учнів із клавіатурою; 
розвивальна: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять; формувати вмін

ня швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях;
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виховна: виховувати творче ставлення до справи, інтерес до уроків ін
форматики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: клавіатурний тренажер РіарісІТуріпд, презента

ція «Знайомство з клавіатурою».
Вимоги до учнів: знати, як набирати текст великими та малими буквами, 

як робити відступи між словами, вводити розділові знаки.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Учитель.  На минулому уроці ви вчились заповнювати магічні 

квадрати. Заповніть самостійно такі магічні квадрати.

12

10 6

8

Фронтальне опитування
1. Що розташовано на клавіатурі?
2. Що можна бачити на клавішах угорі?
3. Що розміщено нижче?
4. Скільки букв на одній клавіші?
5. Як набрати українські слова?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розгадайте кросворд
1. Пристрій для запису інформації на дискету.
2. Основний елемент операційної системи Windows.
3. Пристрій, який має більше ніж 100 кнопок.
4. Внутрішня пам’ять комп’ютера (назва гвинтівки).
5. Програма, що вміє виправляти, доповнювати тощо.
6. Пристрій, що виводить інформацію на папір.
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Учитель.  Щоб перейти до вивчення нової теми, повторимо вжи
вання великої букви, крапки, знака оклику, знака питання.

■ Коли пишуть велику букву?
■ Коли ставлять крапку, знак оклику, знак питання?
■ Наведіть приклади.
Сьогодні ми продовжимо вивчати клавіатуру, ознайомимось 

з клавішею пропуску, з тим, як ввести велику літеру і розділові 
знаки. Отже, тема сьогоднішнього уроку — «Вивчаємо клавіатуру».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Розповідь учителя з елементами бесіди

BachSpace Delete

— Унизу на клавіатурі є клавіша пропуску. Хто знає, що нею 
можна встановити? (Нею можна встановити проміжок між словами.)

— Праворуч від клавіші «пропуск» розташовані клавіші руху 
курсора по екрану монітора. Вони виділені на рисунку вгорі.
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— Сьогодні ви ще дізнаєтесь, як можна вводити великі літери. 
Для цього використовують клавішу Shift.

Щоб ввести велику літеру, треба спочатку натиснути і тримати 
клавішу Shift. Потім натиснути клавішу з потрібного літерою і тоді 
відпустити Shift.

Інколи потрібно, щоб усі букви були великими. Наприклад, за
головок до тексту. Тоді досить натиснути на клавішу CapsLock. При 
цьому клавіатура перемикається в інший режим, усі букви будуть 
великими. Якщо знову натиснути на цю клавішу, ви знову поверне
тесь до режиму малих букв.

Якщо натиснути клавішу з цифрою, тримаючи клавішу Shift, то 
на екрані відобразиться розділовий знак або спеціальний символ. 
Наприклад, якщо натиснете Shift, то отримаєте знак оклику.

Робота за підручником
Учні читають § 10 абзацами вголос.
Запитання до абзаців

1. Для чого призначена клавіша пропуску?
2. Що розташовано праворуч від клавіші «пропуск»?
3. Як ввести велику літеру?
4. Що потрібно зробити, щоб усі букви були великими?
5. Як отримати знак оклику «!»?

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота з підручником
§ 10, запитання і завдання: № 1.
Додаткові завдання

1. Знайдіть та підпишіть вказані клавіші на рисунку клавіатури.

□  □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □

□ □□ □□□ □
і ^luuuuuuuuuuuum. □ heb □□□ '•
ІЖ І І  II II II II II II II II II II І1ч& □□□\Ші 'Il II II II II II II II II II ш □□□ щ
I I 1 / II -  ̂ ' II 1 І-- т т т  і її і <

Shift Пропуск Caps Loch

2. Нанесіть на рисунок клавіатури цифри і знаки «точка», «кома», 
«плюс», «мінус», «дорівнює», «знак питання», «знак оклику»,
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«пропуск», а також клавіші керування курсором. Скористайтеся 
рисунком клавіатури з підручника чи клавіатурою комп’ютера.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
А ми зовсім не втомились! 
Вправо, вліво подивились. 
Встали. Спину розігнули. 
Руки вгору підтягнули. 
Опустили їх на боки 
Та надули свої щоки. 
Видихнули та присіли, 
Підстрибнули і на місце сіли.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
Повторення правил роботи за комп'ютером

1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 10, працюємо за комп’ютером.
Релаксація

1. Сидячи за столом, розслабтесь і повільно поводіть очима справа 
наліво. Потім зліва направо. Повторіть 3 рази в кожен бік.

2. Подивіться на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 
1-4, потім переведіть погляд вдалину на рахунок 1-6. Повторити 
4-5 разів.

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Як ввести велику букву?
2. Для чого призначена клавіша пропуску?
3. Як ввести всі великі букви в слові?
4. Що нового дізнались?

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 10, для кмітливих.
2. Додаткові завдання 

Розгадайте ребус

Відповідь. Клавіша.
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УРОК № 11

ТЕМА. ПРОДОВЖУЄМО ВИВЧАТИ КЛАВІАТУРУ

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів із клавішами Enter та Esc;
розвивальна: розвивати кмітливість, логічне мислення, увагу; активізувати 

пізнавальний інтерес;
виховна: виховувати працьовитість, старанність, інтерес до вивчення 

інформатики.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: клавіатурний тренажер RapidTyping, презента

ція «Знайомство з клавіатурою».
Вимоги до учнів: знати, як правильно застосовувати клавіші Enter та Esc, та 

їх розташування на клавіатурі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Розгадайте ребуси

Доповніть відповіді.
1. Клавішею пропуску можна встановити...
2. Праворуч від клавіші пропуску розташовані клавіші...
3. Щоб ввести велику літеру, треба спочатку...
4. Щоб усі букви були великими, потрібно натиснути...
5. Щоб повернутися до режиму малих букв, треба...
6. Щоб отримати знак оклику «!», потрібно...

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Працюючи з деформованими словами, ви вчилися 

швидко знаходити місце буквам і складам у слові. А  потім читали
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текст. На цьому уроці ми будемо вчитися швидко знаходити літери, 
різні знаки та цифри. А для цього потрібно добре знати розташуван
ня букв на клавіатурі.

Отже, тема сьогоднішнього уроку — «Продовжуємо вивчати 
клавіатуру». (Тема записана на дошці).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель.  Сьогодні ми ознайомимося з клавішами Enter та 

Esc. Клавіша Enter має особливе значення. Її називають клавішею 
введення і натискають наприкінці команди, що подається з клаві
атури.

Коли потрібно підтвердити те, про що запитує комп’ютер, теж 
натискають цю клавішу.

Клавіша Enter знаходиться праворуч над клавішею Shift.
Клавіша Esc знаходиться в лівому верхньому куті клавіатури. 

Її натискують, коли потрібно відмінити команду, яку ще не почав 
виконувати комп’ютер. Ще клавішею Esc можна закривати відкриті 
меню.

Робота за підручником
Учні читають § 11 (Вибіркове читання).

1. Прочитайте про призначення клавіші Enter.
2. Прочитайте про призначення клавіші Esc.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 11, для кмітливих: № 1, 8.
Додаткові завдання

1. Знайдіть і надпишіть указані клавіші на рисунку клавіатури.

□  □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □

шшш  □ □ □ □
і ^ l u u u u u u u u u u u u m . □ □ в  □ □ □ ;■

ІЖ ІІ  II II II II II II II II II II □ □ □ ■ -

\Ші 'II II II II II II II II II II п ^ ш □ □ □ ff
I l 1 / II- - ■ ■- ■ II 1 1 ^  - ІИ Ш fei 1 I I I г

Shift Enter Esc Caps Lock Back Space
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2. Встановіть відповідність між клавішами та дією.

Клавіша Дія
Пропуск Друкування великої літери
Enter Вставлення проміжку між словами
Shift Видалення неправильно введених символів
Bach Space Перехід на новий рядок

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки 
І зроби чотири кроки 
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає, то вниз пригинає. 
Птахи з дерев летять, відлітають,
А  учні тихенько на місця сідають.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 11, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ.
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Фронтальне опитування
1. Що ми вивчали на сьогоднішньому уроці?
2. Яке призначення має клавіша Enter?
3. Яке призначення має клавіша Esc?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 11, для кмітливих: № 2, 7.
2. Додаткове завдання
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Розставте слова в алфавітному порядку.
Столиця
Шашки
Чудовий

Сорок
Алфавіт

Стіл
Церква
Учитель
Сорока
Фільм

Щавель
Хоробрий

ТЕМА. ЩЕ ПРО КЛАВІАТУРУ

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів із функціями курсора; 
розвивальна: розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу; формувати 

вміння аналізувати інформацію; 
виховна: виховувати дбайливе ставлення до обладнання кабінету.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: клавіатурний тренажер РарісІТуріпд, презента

ція «Знайомство з клавіатурою».
Вимоги до учнів: знати, що таке курсор, які бувають курсори та для чого 

вони призначені.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Розминка
1. Четверо товаришів спускалися з гори на санчатах. Ігор проїхав 

далі, ніж Роман. Роман проїхав менше, ніж Олег, але далі, ніж 
Вадим. Хто проїхав найменше?
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2. Бабуся купила десять яблук. Три пари яблук вона вже поклала
в сумку. Скільки яблук їй ще треба покласти?

3. У який горщик не можна налити води?
4. На яке дерево сідає ворона під час сильної зливи?
5. Іра, Таня, Микола і Степан збирали гриби. Таня зібрала більше

за всіх, Іра — не менше від усіх. Хто зібрав більше — хлопчики
чи дівчатка?
Фронтальне опитування

1. Яку тему ми вивчали на минулому уроці?
2. Яке призначення має клавіша Enter?
3. Де вона знаходиться?
4. Де знаходиться клавіша Esc?
5. Яка її роль?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати кла

віатуру. Зараз повторимо, які букви знаходяться у першому, другому 
і третьому рядах клавіатури. Отже, тема уроку «Ще про клавіатуру».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель.  Ви вже не раз бачили на екрані монітора маленьку 

рисочку. Вона мигає. Це курсор. Він вказує, де зараз на екрані 
з’явиться буква або ще якийсь символ. Сьогодні на уроці ви маєте 
навчитися набирати слова та речення на клавіатурі.

Курсор можна переміщувати по екрану монітора, натиснувши 
клавішу-стрілочку.

Якщо натиснути клавішу зі стрілочкою вниз, то курсор пере
міститься вниз на один рядок.

Коли натиснути клавішу зі стрілочкою вгору, то курсор пере
міститься вгору на один рядок.

Натиснувши клавішу зі стрілочкою вліво, ви побачите, що кур
сор переміститься ліворуч на один знак.

Натиснувши клавішу зі стрілочкою вправо, ви побачите, що 
курсор переміститься праворуч на один знак.

Якщо ви помилились, наприклад, натиснули клавішу з буквою 
«А» двічі, це легко виправити. Треба натиснути клавішу Back Space — 
і буква, що знаходиться ліворуч від курсора, зникне з екрана. Мож
на натиснути клавішу Delete — і тоді зникне буква, що знаходиться 
праворуч від курсора.

Словничок

Delete — видалення.
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V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§ 12, запитання і завдання: № 1, 2.

Додаткові завдання
1. Розгляньте малюнок. Курсори якого вигляду вам зустрічались?

2. Підрахуйте кількість букв. Прочитайте тест про клавіатуру та 
підрахуйте, скільки разів зустрічається кожна буква. Результат 
впишіть у порожні клітинки поряд з відповідною буквою.
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Цю роботу можна розділити між учнями чи групами учнів. Так 
виконувати завдання буде цікавіше і веселіше.

Клавіатура
Клавіатура — пристрій для введення інформації. Вона містить 

понад 100 клавіш. На клавішах угорі можна побачити цифри, ниж
че розмістилися три ряди клавіш з буквами українського, англій
ського, російського алфавітів. На одній клавіші дві букви, інколи 
три. Ці клавіші становлять найбільшу групу клавіш — алфавітно- 
цифрову.

Ти вже не раз бачив на екрані монітора маленьку рисочку. Вона 
мерехтить. Це курсор клавіатури. Він указує, де зараз на екрані 
з’явиться буква або якийсь символ. Курсор можна переміщувати по 
екрану монітора, натискаючи клавішу-стрілочку.

Нанесіть на рисунок клавіатури ті букви, які найчастіше зустрі
чаються в тексті.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто ж там, хто вже так стомився?
І наліво нахилився.
Треба дружно всім нам встати,
Фізкультпаузу почати.
Руки вгору, руки вниз.
Вгору трошки подивись.
Руки склали, як вітряк,
І покрутимося так.
Вище руки підійміть 
І спокійно опустіть.
Будем дружно ми сідати 
І до праці приступати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 12, працюємо за комп’ютером.
Релаксація

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
Завдання на повторення
Розгадайте кросворд. Із букв у позначених клітинках складіть 

ще одне комп’ютерне слово.
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Пристрій, подібний до 
телевізора

Цей пристрій назва
но на честь маленькі 
тваринки з довгим 

хвостом

Так на
зивають 

при
стрій 

для збе
рігання 
даних 
у ком

п’ютері

а в

Удома цей предмет використовують для 
зберігання використаних та непотріб

них речей, а в комп’ютері для непотріб
ної інформації

м и ш
о н і т _о_ 

ш 
и

У І Р І а І _|к

п
і
к
т
о
г
р
а
м
а

Ма
ленькі 
значки 
на Ро
бочому 
столі

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 12, для кмітливих: № 1, 2.
2. Додаткове завдання

Ці літери називають готичними. Знайдіть та обведіть дві одна
кові літери.
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ПОНЯТТЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ, 
ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

УРОК № 13

ТЕМА. ПРО ДІВЧИНКУ ГАННУСУ ТА ІНФОРМАЦІЮ. 
ПОНЯТТЯ ПРО ІНФОРМАЦІЮ

навчальна: ознайомити учнів з поняттям «інформація» та властивостями 
інформації;

розвивальна: активізувати пізнавальні здібності учнів; розвивати увагу та 
пам'ять, логічне та образне мислення; формувати вміння застосовувати 
знання в нових ситуаціях;

виховна: виховувати творче ставлення до справи, інтерес до вивчення ін
форматики; сприяти розумінню того, що інформатика потрібна людям 
для практичних потреб.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма ССотргіБ; презентація 

«Що таке інформація?».
Вимоги до учнів: знати поняття «інформація», властивості інформації.

Цілі:

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Стрілочками покажіть назву кожного пристрою.

Трекбол

Клавіатура
Миша
Системний блок 
Монітор
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поясніть, що хочуть сказати домашні тварини своїм господарям, 

коли:
■ кішка муркоче... (вона задоволена)',
■ собака гарчить... (попереджає, що захищає щось або когось)',
■ кішка вигинає спину... (вона налякана і готова захищатися);
■ собака крутить хвостом... (він до вас приязно ставиться).
Учитель.  Сьогодні ви ознайомитесь з таким поняттям, як ін

формація. Тема сьогоднішнього уроку — «Про Ганнусю та інформа
цію. Поняття про інформацію».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Спираючись на проведену розминку, вчитель пояснює поняття 

«інформація»: тварини в такий спосіб передають нам інформацію. 
А  що таке інформація? (Вислухати відповіді учнів). Бажано нада
ти переклад слова «інформація». Воно походить від латинського 
«іпіЬгтаІіо», яке має кілька значень:
1) роз’яснення, виклад, тлумачення;
2 )уявлення, поняття;
3) ознайомлення, просвіта.

— А  як ви можете передати мені інформацію? (Малюнками, 
мовою, жестами, мімікою...)

— А про що говорять такі жести?

Варіанти відповіді. Увага, молодець, будьмо друзями.

Словничок

Інформація — це відомості, новини, знання, які ми отримуємо
з навколишнього світу.
Властивості інформації
Інформація може бути корисною і некорисною, доступною і не

доступною, істинною і хибною.
Усім відомо, що інформація корисна, коли отримана своєчасно. 

Що корисного, якщо про дощ дізнаєшся тоді, коли він вже йде, а ти 
без парасольки? Якщо б ця інформація потрапила до тебе своєчасно, 
то була б корисною, і парасолька захистила б тебе від дощу.
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Дівчинка Катруся розбила мамину вазу, а мамі сказала, що її 
розбив кіт Буся. Дівчинка Катруся повідомила мамі хибну інфор
мацію, тобто сказала неправду. Але мамі буде важко визначити, хто 
насправді розбив вазу, тому що кіт не може себе захистити і повідо
мити істинну інформацію, тобто сказати правду. Він не вміє розмов
ляти. Отже, для мами ця інформація про те, хто насправді розбив 
вазу, недоступна, поки дівчинка Катруся не визнає своєї провини.

А  передають інформацію за допомогою повідомлень. Що таке 
повідомлення, якими вони бувають — прочитаємо у підручнику.

V. ЗАСВОЄННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 13, запитання і завдання: № 4, 5.
Додаткові завдання

1. Гра «Надай інформацію»
Учитель показує будь-який об’єкт (кішка, парта, книга, 

комп’ютер, людина, учитель), а учні повинні дати про нього якомо
га більше інформації.
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2. Розгляньте предмети, зберіть інформацію про них і заповніть 
таблицю.

Назва предмета Кількість предметів Інформація про предмет

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Учитель.  Зараз ми з вами діями і словами передамо інфор

мацію. На кожне запитання відповідайте хором «Так» чи «Ні» та 
імітуйте відповідь рухами.

Сорока плаває? — Ні! (Розмахують руками.)
Окунь плаває? — Так! (Пливуть.)
Горобець літає? — Так! (Розмахують руками.)
Щука літає? — Ні! (Пливуть.)
Зозуля плаває? — Ні! (Розмахують руками.)
Карась плаває? — Так! (Пливуть.)

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 13, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Фронтальне опитування
1. Що таке інформація?
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2. Наведіть власні приклади інформації.
3. Якою може бути інформація?
4. За допомогою чого передають інформацію?
5. Які бувають повідомлення?

IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 13, запитання і завдання: № 6.
2. Додаткове завдання 

Зберіть інформацію про свою родину.

моє їм я

їм я дідуся їм я дідуся

УРОК № 14

ТЕМА. ЯК ЛЮДИНА СПРИЙМАЄ ПОВІДОМЛЕННЯ

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів з тим, як людина сприймає інформацію; 
розвивальна: розвивати спостережливість, пам'ять, мовлення; 
виховна: виховувати старанність, наполегливість, любов до природи.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма ССотргІБ; презентація 

«Як людина сприймає інформацію».
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Вимоги до учнів: знати, за допомогою чого людина сприймає інформацію, 
вміти наводити приклади різних видів інформації.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Серед рисунків знайдіть сірий, круглий, великий предмет. На

звіть його.

Фронтальне опитування
1. Наведіть приклади корисної інформації.
2. Наведіть приклади некорисної інформації.
3. Яку інформацію називають доступною і недоступною? Наведіть 

приклади.
4. Які бувають повідомлення?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Гра «Угадай предмет»
Учню зав’язують очі й пропонують три шматочки овочів чи 

фруктів: наприклад, яблуко, лимон, морква. Потрібно будь-яким 
способом визначити, що це за продукти. Описати їх, заповнивши 
таблицю.

Властивість Описання Орган чуття
Форма
Колір
Смак
Запах

По закінченні гри вчитель запитує в учнів, за допомогою яких 
органів чуття людина сприймає інформацію. (Органів смаку, доти
ку, слуху, зору, нюху.)
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Учитель.  Якими органами ми чуємо голос пташок, вдихаємо 
запах їжі, відчуваємо її смак, відрізняємо холодне від гарячого, 
тверде від рідкого, слизьке від шорсткого? Поміркуйте, які органи 
чуття допомогли нам прочитати задачі? (Учні відповідають.)

— Отже, за допомогою цих органів людина сприймає інформацію.
— Тема сьогоднішнього уроку — «Як людина сприймає інфор

мацію». Ви дізнаєтесь про те, яке значення в житті людини мають 
органи чуття, виконаєте багато цікавих завдань.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди
— Інформація відіграє велику і важ

ливу роль у нашому житті. Людина 
сприймає інформацію за допомогою п’я
ти органів чуття. Як людина розрізняє 
кольори, бачить предмети, світ навко
ло себе? Звичайно, очима. Очима люди
на сприймає зорову інформацію (і тек
стову, і числову, і графічну). Отже, очі — 
орган зору, яким людина сприймає зо
рову інформацію.

За допомогою якого органа 
можна відрізнити спів солов’я 
від крику ворони, впізнати голос 
матусі, почути гомін лісу, шум ву
лиці, мовлення, музику, різні зву
кові сигнали? Ви, напевне, здо
гадались, що це вуха. Доведено, 
що людське вухо може сприйма
ти 6000 відтінків звуку. Вуха — 
це орган слуху, яким людина 
сприймає звукову інформацію.

Який орган чуття дає нам можливість 
відрізнити запах черемхи від запаху бузку, 
запах свіжоскошеної трави від запаху со
сни, запах очищеного апельсина від запаху 
очищеного банана? Це ніс. Саме ніс є орга
ном нюху, яким людина сприймає інфор
мацію про запахи навколишнього світу.
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Орган чуття, за допомогою якого 
ми отримуємо інформацію про смак 
їжі, звичайно, язик. Язик — це орган 
смаку, яким людина сприймає інфор
мацію про смак предмета — солод
кий, кислий, солоний, гіркий.

На дотик можна отримати інфор
мацію про температуру предметів — 
гарячі вони чи холодні; про поверхню 
предметів — гладкі чи шершаві; про 
якість предметів — тверді чи м’які; 
про форму предметів — кругла чи 
прямокутна тощо. На дотик людина 
отримує інформацію про живі й не
живі предмети навколишнього світу.

Робота за підручником
Учитель.  Ми багато говорили про те, як людина сприймає ін

формацію, а зараз відкрийте підручники § 14 і самостійно знайдіть 
відповідь на запитання «Які органи чуття допомагають людині 
сприймати інформацію?».

V. ЗАСВОЄННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота з підручником
§ 14, запитання і завдання: № 3, для кмітливих: № 2.
Додаткові завдання

1. Установіть відповідність.

§ Зір

ш
Слух

Запах

8
Смак

В
Дотик
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2. Які органи чуття сприймають ці предмети?

3. Які органи чуття сприймають інформацію, коли ви...
■ дивитеся телевізор;
■ слухаєте музику;
■ їсте цукерку;
■ читаєте книгу;
■ тримаєте квітку?

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Буратіно потягнувся,
Раз нагнувся, два нагнувся.
Руки в сторони розвів —
Мабуть, ключик загубив.
А  щоб ключик відшукати,
Треба нам навшпиньки стати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 14, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Фронтальне опитування
1. Що ми вивчали на сьогоднішньому уроці?
2. За допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію?
3. Що вам сподобалось на цьому уроці?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 14, запитання і завдання: № 4.
2. Додаткове завдання
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Знайдіть у словнику слово «Сонце». Заповніть текст.
Мій словник називається______________________________________
У моєму словнику слово «Сонце» знаходиться на сторінці.
У моєму словнику наступне слово після слова «Сонце» — _______

У моєму словнику попереднє слово перед словом «Сонце» —

У моєму словнику сторінок.

ТЕМА. РОЗПОВІДЬ ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Цілі:
навчальна: ознайомити з можливостями інформації, з поняттям «інфор

маційні процеси»;
розвивальна: формувати вміння самостійно працювати з текстом підруч

ника; розвивати логічне мислення, увагу; 
виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети, працелюбність, 

інтерес до вивчення інформатики.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма ССотргІБ; презентація 

«Інформаційні процеси».
Вимоги до учнів: знати, що таке процес, інформаційний процес, які є ін

формаційні процеси, наводити приклади інформаційних процесів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Гра «Корова»
Учитель викликає двох-трьох учнів, тихесенько називає слово, 

пов’язане з будовою комп’ютера, а учні повинні без слів, тільки 
жестами пояснити класу, що це за слово (якщо учні не можуть самі 
виконати це завдання, учитель допомагає).

Слова для гри: навушники, клавіатура, монітор.
Наприкінці гри нагадати, що інформація кодувалася й переда

валася у вигляді жестів.
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Що таке ребус? (Ребус — це загадка, у якій слова, що 

розгадуються, подано у вигляді малюнків у поєднанні з літерами 
та іншими знаками). Наприклад: На початку АК, потім число З, 
а далі склад СА. Вийде слово «актриса».

А  сьогодні ми вивчимо ще один вид загадок — логогрифи (слово 
написане на дошці).

Логогрифи — це загадки, у яких додаванням до зашифрованого 
слова чи вилученням з нього певної букви утворюємо нове слово. 
Спробуйте розгадати декілька логогрифів.

1. Люблять нас усі збирати
Після дощику в ліску.
А як букву Г відняти,
Будем плавати в ставку. (Гриби — риби)

2. На нім барвисті квіти, трава зеленіє,
А  П додай — зоре усе, не пожаліє. (Луг — плуг)

3. На клумбі гарні, запашні,
Без К — лише гіллячки ми. (Квіти — віти)

— Розповідаючи вам, про логогрифи, я надала інформацію 
про них. За допомогою цієї інформації ви змогли їх розгадати. Це 
і є тема сьогоднішнього уроку — «Розповідь про інформаційні про
цеси».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником
Учитель.  Ми з вами багато говорили про інформацію; що мож

на зробити з нею. А  зараз відкрийте підручники § 15 і самостійно 
знайдіть відповідь на таке запитання: «Що можна робити з інфор
мацією?».

Процес — це дія, яка триває певний час.
Інформацію можна приймати, обробляти, зберігати, передавати 

та використовувати.
Читання ланцюжком
Способи передавання інформації
Діяльність людини пов’язана із передаванням інформації.
У давні часи люди передавали інформацію за допомогою на- 

скальних малюнків, зарубок на деревах, які вказували шлях. Пізні
ше, із розвитком мовлення, людина змогла передавати інформацію 
за допомогою усної розповіді.



72 Усі уроки інформатики. 2 клас

Один зі стародавніх способів передавання інформації — голуби
на пошта. Деякі племена, що ще й досі живуть у важко прохідних 
місцях нашої планети, передають повідомлення одне одному за до
помогою диму від багаття або звуків барабана. Моряки користують
ся для передавання інформації азбукою прапорця, військові вико
ристовують сигнальні ракети. Люди, які мають дефекти мовлення 
й слуху, придумали свою азбуку жестів.

Передавати інформацію можуть не тільки люди, а й тварини та 
рослини. Своїм гавкотом собака-пастух може попередити господаря 
про те, що на отару хоче напасти вовк. Бджоли передають одна одній 
рухами тіла «в танці», у який бік треба летіти по мед.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§ 15, запитання і завдання: 1-3.
Додаткові завдання

1. Складіть розповідь за рисунком, пригадуючи всі інформаційні 
процеси, які при цьому виконуються.

Книга Очі Пам'ять
збереження передавання зберігання

введення інформації

Щоденник
зберігання

Рука
передавання

Мозок
обробка

виведення інформації
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2. Для яких процесів потрібні ці предмети? Підпишіть.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Руки в сторони постав,
Рівно нахились 
І на млин перетворись!
Вітер дме і завиває,
Млин повільно повертає.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 15, працюємо за комп’ютером.
Релаксація

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Доповніть речення.
1. Сприймати інформацію — це...
2. Обробляти інформацію — це...
3. Зберігати інформацію — ...
4. Використовувати інформацію — це...

Молодці, ви гарно засвоїли новий матеріал, правильно доповню
вали речення.

Фронтальне опитування
На уроці української мови ви отримали інформацію про іменник.

1. Як ви отримали інформацію?
2. Де зберігалася ця інформація?
3. Як вона потрапила до вас?
4. Де тепер зберігається ця інформація?
5. Що робитимете з нею?
6. Що робитимете з результатом обробки інформації?
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IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 15, запитання і завдання № 4; для 

кмітливих: № 2.
2. Додаткове завдання

Розфарбуйте кожну букву в слові. Зашифруйте кольоровими 
квадратиками слово ДІЛО, КІНО, МОДА.

С А М 0 Д є л к І н

ТЕМА. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМП'ЮТЕР

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів з інформаційними процесами, які відбува

ються в комп'ютері;
розвивальна: формувати вміння аналізувати інформацію; розвивати ло

гічне мислення, увагу;
виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма ССотргІБ; презентація 

«Інформаційні процеси і комп'ютер».
Вимоги до учнів: знати, які інформаційні процеси відбуваються у комп'ю

тері.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП



Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси 75

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Закресли зайве
Для збереження різноманітної інформації людина вигадала різні 

пристрої. На рисунку зображені деякі з них. Закресліть пристрої, 
які НЕ призначені для зберігання інформації.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Знайди помилку
Прочитайте твердження. Визначте правильне і неправильне 

твердження. Виправте помилку та обґрунтуйте відповідь.
1. Комп’ютер — це пристрій, створений людиною для опрацювання 

та передавання інформації.
2. Комп’ютер може шукати повідомлення, які зберігаються на ін

ших комп’ютерах.
3. Використовуючи комп’ютер, касир на автовокзалі може роздру- 

кувати квиток.
4. Комп’ютер НЕ може передавати повідомлення на інші ком

п’ютери в мережі.
5. За допомогою плеєру музику можна тільки прослуховувати. 

Учитель.  На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось про інфор
маційні процеси, які відбуваються в комп’ютері, та ознайомимося 
з новими пристроями, які допомагають людям у роботі і житті. Тема 
нашого уроку — «Інформаційні процеси і комп’ютер».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Робота з підручником
Відкрийте підручник § 16 та знайдіть відповідь на запитання: 

«Які пристрої здатні передавати повідомлення?».
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Для допитливих

' Ь / і

Сьогодні я розповім вам про чарівну ручку — винахід англій
ських спеціалістів. Що вміє ця ручка і чим вона є? За розмірами 
вона практично не відрізняється від звичайної (можна показати 
зображення ручки в інтернеті), але спеціалісти надали їй здатність 
розпізнавати текст, написаний «від руки», і перетворювати його на 
електронний текстовий формат (необхідно порівняти рукописний 
текст, написаний «не найкращим» почерком із надрукованим на 
комп’ютері, продемонструвавши переваги останнього). До комплек
ту належить спеціальна «чорнильниця», яка зчитує дані з ручки 
й передає їх на настільний комп’ютер або принтер (для зберігання 
або роздрукування). (Слід звернути увагу учнів, що розпізнавання 
рукописного тексту відбувається виключно за рахунок її розта
шування в просторі, отже, писати можна навіть у повітрі. Цю 
ситуацію бажано «програти» (це дозволить ще раз відстежити 
послідовність оброблення інформації).)

■ Уявіть, що вам потрібно записати адресу нового друга, про
читану або почуту інформацію, але паперу немає. Що ви ро
битимете? (Писати по уявній поверхні!)

■ Що відбудеться далі? За допомогою спеціальної програми, за
кладеної в ручці, текст перетворюється на машинне подання. 
А  далі за допомогою спеціальної «чорнильниці» вдома (або 
в школі, у тата на роботі тощо) ви зможете передати цей текст 
на комп’ютер або роздрукувати на принтері.

■ Текст можна прочитати прямо на ручці. На екрані (як у Тама- 
гочі або електронних годинниках, але тільки вузькому і до
вгастому), повертаючи ручку, можна читати достатньо великі 
тексти (ось вам і шпаргалка!).

■ Ручка має власну пам’ять, яка вміщує стільки інформації 
(4 Мб), скільки вміщується на трьох дисках (можна порівняти 
з підручником або книгою — можна запам’ятати зміст близь
ко 10 шкільних підручників).

Отже, написаний такою ручкою текст уже не потрібно набирати 
символ за символом на комп’ютері, зникає необхідність у папері. 
Текст нескладно прочитати, і його можна продивитися відразу на 
екрані ручки, зберегти на комп’ютері або роздрукувати на принтері.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 16, запитання і завдання: № 4.
Додаткове завдання (робота парами)
Учитель.  Уявіть собі, що один з вас — продавець магазину 

комп’ютерної техніки, а другий — покупець, який прийшов купити 
комп’ютер і деякі комп’ютерні пристрої.

На полицях виставлено товар. До кожного пристрою прикріплено 
ярлик, на якому в першому рядку вказано код товару, а в другому — 
ціна товару в умовних одиницях.

Покупцеві треба оформити заказ (перелік того, що він хоче при
дбати). Продавець повинен заповнити рахунок на продаж товару та 
обчислити загальну суму покупки.

Полиця магазину

Бланк рахунку

Код товару Назва товару Ціна товару

Разом:
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VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки 
І зроби чотири кроки.
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає, то вниз пригинає.
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
Повторення правил роботи за комп'ютером

1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 16, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 
Рефлексія
Учитель.  Сьогодні на уроці ви уявляли себе покупцями і про

давцями. Дайте відповіді на запитання.
— Як ви себе почували в тій чи іншій ролі?
— Що подобалось під час гри, а що — ні?
— Чи була розв’язана проблема? Чому? Як вона була розв’язана?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 16, запитання і завдання: № 1.
2. Додаткове завдання на випередження

Розташуйте носії інформації в правильному порядку їх застосу
вання у давні часи.

Папір 
Фотографія 

Камінь 
Шовк 
Пісок 

Папірус 
Глиняна дощечка 

Запропонуй батькам допомогти.
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ТЕМА. З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів з історією лічби, першими обчислювальними 

пристроями;
розвивальна: розвивати пам'ять, пізнавальні здібності, логічне мислення 

учнів;
виховна: виховувати зацікавленість до історії виникнення обчислювальної 

техніки.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма ССотргІБ; презентація 

«Перші обчислювальні машини».
Вимоги до учнів: знати назву перших обчислювальних машин та їх мож

ливості.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
— Знайдіть суму чисел, що повторюються, і чисел, що не повто

рюються, а потім різницю здобутих сум.

— Ви добре рахуєте, діти. Молодці!
— Адже без лічби неможливо було б створити такі складні ма

шини, як наші комп’ютери. Ці обчислювальні машини мають свою 
цікаву історію.

— Сьогодні ми ознайомимося з історією створення перших об
числювальних машин. Це і є тема сьогоднішнього уроку — «З чого 
все починалось».
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III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель.  Дуже, дуже давно, коли люди жили в печерах, а оде

жу їм замінювали шкіри тварин, люди рахували за допомогою паль
ців на руках та ногах. Якщо своїх рук та ніг для рахування не ви
стачало, вони «позичали» пальці рук і ніг у когось іншого. Про це 
дуже цікаво написав відомий мандрівник Міклухо-Маклай. Потім 
почали рахувати за допомогою камінців та паличок.

Для того щоб вести відлік часу, люди 
робили зарубки на деревах та палицях: 
одна коротка зарубка — один день, довша 
зарубка — неділя (кінець тижня), початок 
місяця — ще довша (так само робив і Ро- 
бінзон Крузо).

Квіпу — це перуанські 
рахункові мотузки з листя 
агави або з вовни. Рахували 
на них за допомогою вузлів.
Маленькі вузлики познача
ли одиниці, а великі — п’ятірки. А щоб не забути, 
що саме рахували на квіпу, її фарбували у пев
ний колір. Наприклад, на червоних мотузках 
рахували кількість мішків із зерном, на синіх — 
кількість овець. Саме з того часу і походить ви
слів «вузлик на пам’ять». Ще робили зарубки для 
пам’яті на дерев’яних дощечках, що використову
вались як рахункові бирки.

Фінікійці для розрахунків застосовували звичайні камінці. 
Пристрій для лічби камінцями називався абак. Потім цей спосіб 
запозичили інші народи і виготовляли абаки з каменя, слонової 
кістки, бронзи. У Стародавньому Римі абак називали калькулі.

Слово «калькулює» означає «галька», «голий», «камінчик».

ЕОРЖНЙКУ

Калькулі

Від цього слова пішло латинське слово «калькулятор», що озна
чає «обчислювач». Китайці назвали свій абак суан-пан, японці — со- 
робан, а росіяни — щоти.
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Словничок

Агава — рослина, яка росте в тропічному і субтропічному клі
маті.

Коли люди навчилися рахувати усно, а потім записувати і ко
ристуватися римськими та арабськими цифрами, вони почали 
створювати різні пристрої для прискорення обчислень. Близько 400 
років тому у Франції жив хлопчик. Його звали Блез Паскаль. Він 
був дуже непосидючим і допитливим. Ще він любив математику. 
Йому доводилося робити татові розрахунки. Але це було малоці
кавим, і хлопчик почав мріяти про машину, яка могла б рахувати. 
Цей хлопчик здійснив свою мрію — створив першу обчислюваль
ну машину «Паскаліну». Але «Паскаліна» могла тільки додавати 
числа. У наступні роки було створено обчислювальні машини, які 
вже могли не тільки додавати, а й віднімати, множити, ділити, 
їх створювали різні вчені. У XIX ст. англійський учений Чарльз 
Беббідж розробив проект машини, яка стала прототипом перших 
електронно-обчислювальних машин.

Це цікаво знати
Продовжимо розповідь про 

обчислювальні машини. Саме 
в Україні, у Києві, було ство
рено одну з перших у Європі 
електронно-обчислювальних 
машин. Ця подія відбулася 1951 
року.

Машина займала площу, що 
дорівнювала площі двох класних 
кімнат, і вміла швидко та пра
вильно рахувати. За своїми мож
ливостями ця ЕОМ не поступала
ся існуючим американським. Цю 
машину створив С. О. Лебедєв.
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§ 17, запитання і завдання: № 1, 2. 
Додаткові завдання

1. Заповніть таблицю.

Адреса Число вікон Число дверей Число труб
вул. Лісна, б. 2
вул. Дальня, б. 7
вул. Біла, б. 26
вул. Озерна, б. 6
вул. Ближня, б. 4

вул. Лісна, б. 2 вул. Дальня, б. 7 вул. Біла, б. 26

Ш ш ш г 1ШГ ш

вул. Озерна, б. б вул. Ближня, б. 4

2. Запишіть перші десять чисел послідовності.
Перше число: 7.
Правило
Відняти від попереднього числа 3 і помножити результат на 2.

3. Завдання на повторення
Впишіть пропущені слова.
Обмежена рамкою область екрана — ц е_______________________.

Елемент вікна, на якому розташовані кнопки Згорнути, Розгорну
ти, Закрити — ц е_______________________________________. Область
комп’ютерного вікна, де розташовані об’єкти і виконуються дії над 
ними — ц е_______________________________________.
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V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Діти, станьте біля парти,
Будемо відпочивати.
Сірі зайчики маленькі,
Вушка є у них довгенькі.
У лісі грались, веселились.
Працювати вже втомились.
А щоб добре працювати.
Треба трішки пострибати.
Відпочили, розім’ялись —
Й до роботи знову взялись.

VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 17, працюємо за комп’ютером.
Релаксація
— Ваші очі втомились, тому виконаємо кілька вправ для очей.

1. Повільно поводіть очима зліва направо і справа наліво по 3 рази.
2. Повільно переведіть погляд вгору-вниз, потім навпаки по 3 рази.
3. Уявіть перед собою велосипедне колесо, позначте на ньому певну 

точку і стежте за обертанням цієї уявної точки.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Урок добігає кінця. Перевіримо, як ви засвоїли тему уроку.
Фронтальне опитування

1. Як раніше рахували люди?
2. Як називають пристрій для лічби камінцями?
3. Що означає слово «калькулятор»?
4. Хто створив першу обчислювальну машину?
5. Які були її можливості?
6. Хто створив ЕОМ?
7. Де саме її було створено?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 17, для кмітливих: № 1, 6.
2. Додаткове завдання 

Розгадайте японський кросворд.
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АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

УРОК № 18

ТЕМА. КОМАНДИ І ВИКОНАВЦІ

Цілі:
навчальна: сформувати поняття команди і виконавця; ознайомити з про

грамою Скретч та виконавцем Рудий кіт;
розвивальна: формувати вміння самостійно працювати з текстом підруч

ника; розвивати пам'ять, логічне та образне мислення;
виховна: виховувати зацікавленість основами алгоритмізації та програ

мування.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма Скретч; презентація 

«Команди і виконавці».
Вимоги до учнів: знати поняття команди і виконавця.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Гра «Зберися до школи»
Розкладіть картки в потрібному порядку відповідно до того, які 

дії ви виконуєте, збираючись до школи.

ХІД УРОКУ

Умитися Зібрати портфель
_

Зробити зарядку

Прокинутися

Одягнутися
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель .  Поміркуй, які з перелічених дій може виконати 

комп’ютер:
■ набути знання, чого-небудь навчитися;
■ запам’ятати інформацію;
■ захотіти;
■ скласти план дій;
■ виконати дії за планом;
■ стомитися;
■ відрізнити один предмет від іншого;
■ зробити висновки з фактів.
— Описання програм для комп’ютерів, які складають люди, 

можуть бути настільки досконалими, що іноді здається, начебто 
комп’ютер багато чого знає, розуміє й навіть може думати.

— На сьогоднішньому уроці і на наступних ми складатимемо 
команди для комп’ютерного виконавця, вивчаючи в такий спосіб 
можливості комп’ютера. Ми ознайомимось з новою дещо незвичною 
ще для вас комп’ютерною програмою Скретч та комп’ютерним вико
навцем Рудим котом. Тема нашого уроку — «Команди і виконавці».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота за підручником
Учитель.  Відкрийте підручник § 18 і знайдіть відповідь на за

питання: «Що таке команда?».
Розповідь учителя
А тепер ми ознайомимось з комп’ютерною програмою Скретч 

(англ. Scratch).
Секрет програмування в середовищі Скретч полягає в тому, що 

тут не потрібно запам’ятовувати назви команд і вміти писати їх без 
помилок. Програми у Скретч не пишуть, а складають з готових 
блоків-команд, подібних до блоків конструктора Лего.

Таку програму легко змінити, додавши (чи видаливши) відповід
ний блок, і, що найважливіше, результат цих змін відразу можна 
побачити у вікні.

Створену у Скретчі програму називають проектом. Із цим 
поняттям ви, напевно, стикалися, адже проекти використовують 
в усіх сферах людської діяльності, коли створюють щось нове задля 
розв’язання певної задачі.

Вікно поділено на три частини. Праворуч угорі міститься велике 
вікно з білим тлом і зображенням рудого кота у центрі. Це сцена, 
і саме тут відбуватимуться всі запропоновані вами події.
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Головне вікно програми

У середній частині вікна із блоків-команд складають сценарії, 
добирають образи для героїв проектів і озвучують їх. Команди 
містяться у лівій частині вікна. Усі блоки-команди поділено на ві
сім категорій: Рух, Керувати, Вигляд, Датчики, Звук, Оператори, 
Олівець, Змінні.

Словничок

Команда — це спонукальне речення.
Виконавець — той, хто виконує команди.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 18, запитання і завдання: № 3, 4.
Додаткові завдання

1. Допоможіть зайчикові дістатися хатки, оминувши хижаків.
Складіть скорочено послідовність дій для зайчика.
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2. Використовуючи картки, складіть завдання для робота «Посади 
дерево».

Засип ямку | [ Полий саджанець ] 

[ Віднеси лопату й дійку на м і с ц е ]

[ Постав саджанець у ямку ]

[ Налий у дійку води ] 

[ Візьми лопату |

/ ”"Посади дерево
1. Початок
2. Принеси лопату, лійку, саджанець.
3.
4.
5.
6.
7.

[ Викопай ямку ]\^9. Кінець.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Один — піднести руки вгору,
Два — нахилитися додолу.
Не згинайте, діти, ноги 
І торкайтеся підлоги.
Три, чотири — прямо стати.
Будемо відпочивати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 18, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Що вам сподобалось на сьогоднішньому уроці?
2. Чи все вам було зрозуміло?
3. Що таке команда? Наведіть приклади команд.
4. Що таке виконавець?
5. Як звуть виконавця, з яким ми познайомились сьогодні на уроці?
6. Чи вміє він говорити?
7. Яким чином ви примусили Рудого кота говорити?



IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 18, для кмітливих: № 3.
2. Додаткове завдання
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Напишіть кількість горіхів, до яких дістанеться білочка, якщо 
відома послідовність дій:

3<- 14 2<— 24 2<— 24 4—>

УРОК № 19

ТЕМА. СИСТЕМА КОМАНД ВИКОНАВЦЯ

Цілі:
навчальна: ознайомити з поняттям система команд виконавця; формувати 

вміння складати проекти за допомогою програми Скретч (зміна роз
міру виконавця);

розвивальна: сприяти формуванню алгоритмічного мислення; розвивати 
пам'ять, логічне та образне мислення; формувати вміння виділяти 
головне в матеріалі;

виховна: виховувати цілеспрямованість, почуття відповідальності, зацікав
леність основами алгоритмізації та програмування.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма Scratch; презентація 

«Система команд виконавця».
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Вимоги до учнів: знати поняття команди, виконавця, система команд ви
конавця.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Допоможіть равлику вибратися з лабіринту і доповзти до листка.

6. Проповзи
7. Проповзи
8. Проповзи
9. Проповзи 

10. Кінець.

Доповзи до листка
1. Початок
2. Проповзи 1 клітинку вниз
3. Проповзи 1 клітинку вліво
4. Проповзи___
5. ПроповзиV___________~ ____________ '
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Подумайте, чого б ви ще хотіли, щоб робив Рудий 

кіт? Як ви вважаєте, чи можна збільшити чи зменшити Рудого 
кота? Чи може Рудий кіт пересуватися по сцені?

Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати програму Скретч та 
знайдемо відповіді на ці запитання. Тема нашого уроку — «Система 
команд виконавця».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником
Учитель.  Відкрийте підручник § 19 і знайдіть відповідь на за

питання: «Що таке система команд виконавця?»
А  тепер ми продовжимо ознайомлення з програмою Скретч 

і приділимо увагу командам з категорії Вигляд.

— Подивіться на рисунок і прочитайте всі блоки-команди. 
А  я вам розповім, для чого вони призначені.

Призначення команд з категорії Вигляд

Команда Призначення
Можна змінити зовнішній вигляд 
виконавцяз м ін и ти  о б р а з  н а  образ2 |

Показує наступний образ ви
конавця
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Команда Призначення

с о б р а з №
Можна вибрати образ виконавця

ГОВОркГТУІ » м і н н і  в п р о д о в ж  Ц  с е к
Показує команду виконавця за 
задану кількість секунд

Показує команду виконавця

Показує, про що думає виконавець, 
за задану кількість секунд

Показує, про що думає виконавець

Змінює колір чи будь-який інший 
ефект з переліку

Встановлює колір чи будь-який 
інший ефект з переліку

Очищує всі ефекти

Змінює розмір

з а д а ти  р о з м ір  П Я Я
Задає розмір

Робить виконавця видимим

Робить виконавця невидимим

с т а ти  п о п е р е д у  в с іх
Встає на перший план

с та ту ї п о з а д у  Ц  о о  є к п в
Встає поза позначеним предметом
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Словничок

Система команд виконавця — команди, які може виконати ви
конавець.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§ 19, запитання і завдання: № 3, 4.
Додаткові завдання

1. Розгляньте фігури на рисунках. У зошиті запишіть послідов
ність дій для рисування цих фігур. Придумайте і нарисуйте 
в зошиті третю фігуру, запишіть до неї послідовність дій.

Нарисуй фігуру^ [ Нарисуй фігуру^ {Нарисуй фігуру^
1. Початок 1. Початок 1. Початок
2. • 2. • 2. •
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.

10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. Кінець у 13. V )

14.

V15. Кінець
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2. Розгадайте японський кросворд. Напишіть назву отриманої кар
тинки. Пригадайте, для чого призначено цей пристрій.

2 2 2 2 2
3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1

5 1 2 3 3 5 5 5 3 3 2 1 5
15 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 15

15
15

3 1
2 2
2 2

1 7 1
1 1 1 1
1 2 2 1

4 3 4
2 5 1
2 5 1
2 5 1
2 3 2

2 2
15

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Буратіно потягнувся,
Раз нагнувся, два нагнувся.
Руки в сторони розвів —
Мабуть, ключик загубив.
А щоб ключик відшукати,
Треба нам навшпиньки стати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти? 

Робота за комп'ютером
§ 19, працюємо за комп’ютером.
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Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Що ви дізнались на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам сподобалось?
3. Чи навчилися ви змінювати розміри Рудого кота?
4. Хто може бути виконавцем алгоритму?
5. Що таке система команд виконавця?
6. Яка команда змінює розмір виконавця?
7. Як можна змінити місце розташування виконавця?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 19, для кмітливих: № 1, 2.
2. Додаткове завдання

Запишіть правильну послідовність дій заварювання чаю.
■ Залити окропом заварний чайник.
■ Закип’ятити воду.
■ Накрити чайник спеціальною грілкою.
■ Прополоскати окропом заварний чайник.
■ Засипати в чайник чай.
■ Почекати 5 хвилин до повного заварювання чаю.
■ Приготувати заварку.

ТЕМА. АЛГОРИТМИ

Цілі:
навчальна: сформувати поняття алгоритму; формувати вміння складати 

проекти за допомогою програми Скретч (рухати виконавця);
розвивальна: активізувати пізнавальну діяльність учнів; розвивати пам'ять, 

логічне та образне мислення;
виховна: виховувати зацікавленість основами алгоритмізації та програ

мування.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма Скретч; презентація 

«Алгоритми».
Вимоги до учнів: знати поняття команди і виконавця.
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ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Установіть відповідність.

Команда Призначення
Робить виконавця видимим

зм ін и ти  р о з м ір  н а □
Робить виконавця невидимим

з а д а т и  р о з м ір  Ц ї і ї і  ^
Показує команду виконавця

п о к а з а г т у ї
Очищує всі ефекти

о ч и с т у г т и  г р а ф і ч н і  е ф е к ти

Змінює розмір

сховати
Показує, про що думає виконавець 
за задану кількість секунд

Задає розмір

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розгадайте ребус

АЛ
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Учитель.  Сьогодні ми продовжимо вивчати програму Скретч. 
Вивчимо нове поняття, яке є дуже важливим під час вивчення ін
форматики. Тема нашого уроку — «Алгоритм».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя
— Мільйони людей в усьому світі обробляють інформацію, пе

ребуваючи вдома, навчаючись чи працюючи. Часто ми виконуємо 
деякі дії не замислюючись, а іноді робота потребує великих витрат 
праці. Щоб полегшити виконання роботи, її автоматизують.

— Уявіть собі роботу касира у великому супермаркеті. Кожен 
товар, що продають у такому магазині, має свій штрих-код. За його 
допомогою можна визначити вартість та наявність товару. Складемо 
послідовність дій касира під час оформлення покупки.

1. Узяти товар.
2. Перевірити наявність цінника та штрих-коду на товарі.
3. Просканувати штрих-код.
4. Вибрати потрібний товар у переліку товарів.
5. Додати вартість товару до суми вартостей товарів, придбаних

покупцем.
6. Оголосити суму покупки.
7. Розрахуватися з покупцем.
8. Роздрукувати чек.
9. Подякувати за покупку.

Таку послідовність дій називають алгоритмом.

Словничок

Алгоритм — це послідовність дій (команд), виконання яких
приводить до здобуття очікуваного результату.
Учитель .  А  зараз продовжимо ознайомлення з програмою 

Скретч. Я розповім вам про декілька нових команд.
Призначення команд з категорії Рух

Команда Дія
Перемістити на задану кількість 
кроківп е р е м іс т и т и с ь  н а  ^  к р о к ів

1
Повернути на заданий кут у граду
сах за годинниковою стрілкою
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Команда Дія

п о в е р н у т и  н а  ,
Повернути на заданий кут у граду
сах проти годинникової стрілки

Повернути праворуч, ліворуч, 
угору, вниз

Слідувати за чимось, наприклад за 
вказівником миші

Призначення команд з категорії Звук

Команда Дія
Програвати будь-який звук

гр а т и  з в у к  н я в  д о  з а в е р ш е н н я

Програвати звук до кінця

з у п и н и  в с і  з в у к и

Зупинити всі звуки

п р о г р а т и  н а  б а р а б а н і  0 0  у д а р ів

Програвати на барабані. Можна 
вибрати звук барабану і кількість 
ударів
Пауза в задану кількість тактів

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§ 20, запитання і завдання: № 4.

Додаткові завдання
1. Запишіть послідовність команд для рисування фігури, поданої 

на рисунку. Укажіть початкове розміщення. Придумайте назву 
предмета.
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1 1
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2. На рисунку подано послідовність команд, які виконує Рудий 
кіт. Опишіть дії Рудого кота.

о чистити  гр а ф іч н і е ф е к ти

ro B o p m vi І ЇГ П П П Ш І И У Н ІТ Т Д П І  в п р о д о в ж  Q  се к

го в о р и ти в п р о д о в ж  @ 1 се к

змінили розм ір  н а  Ц і ї

RnpnnnRW Q ГРк

змінити е ф е к т  к о л ір  н а  И »1

го в о р и ти  h И8 М З ^ И П В П В И И Т Н Ї В І І в п р о д о в ж  0 1 с е к

с х о в а ти

1 ч е к а т и  Q  с е к у н д

п о к а з а т ь

з п р о д о в ж  Q  1сек

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

А ми зовсім не втомились!
Вправо, вліво подивились.
Встали. Спину розігнули.
Руки вгору підтягнули.
Опустили їх на боки 
Та надули свої щоки.
Видихнули та присіли,
Підстрибнули і на місце сіли.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 20, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Чи сподобалось вам на уроці?
2. Чи все було зрозумілим?
3. Чого ви дізнались?
4. Чого таке алгоритм?
5. Із чого складається алгоритм?
6. Хто може бути виконавцем алгоритму?
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IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 20, для кмітливих: № 1, 2.
2. Додаткове завдання

Виконавець Цифроніжка вміє ходити числовою лінійкою. За 
командою вперед вона робить два кроки праворуч, а за командою 
назад — один крок ліворуч.

Де опиниться Цифроніжка, якщо 
виконає програму, стартуючи з клі
тинки 3.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ТЕМА. АЛГОРИТМИ В НАШОМУ ЖИТТІ

Цілі:
навчальна: ознайомити з роллю алгоритмів у нашому житті; формувати 

вміння складати проекти в програмі Скретч (рисування);
розвивальна: формувати вміння узагальнювати; розвивати пам'ять, логіч

не мислення;
виховна: виховувати зацікавленість основами алгоритмізації та програ

мування.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма Scratch; презентація 

«Команди і виконавці».
Вимоги до учнів: знати поняття команди і виконавця.
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ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Напишіть букву, виконавши алгоритм.

і \
1. •
2.4- 3.
3. - V 2.
4.  Т 1.
5. < - 1.
6. Т 1.
7. - » 1.
8. Т 1.
9. < - 2.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Уявіть собі, що у вас вдома є робот, який допомагає 

вам у хатній роботі. Складіть для робота алгоритм приготування 
вашої улюбленої страви.

— Отже, на сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, як ми вико
ристовуємо алгоритми в нашому житті. Тема нашого уроку — «Ал
горитми в нашому житті».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Хто більше»
Учитель пропонує учням пригадати, які дії виконують вони, їх 

рідні чи навіть домашні тварини щодня. Озвучити ці дії і описати 
алгоритм їх виконання.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
Робота за підручником
§ 21, запитання і завдання: № 1-3.
Додаткові завдання

1. Складіть правильний порядок слідування дій в алгоритмі.
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Чищення взуття
♦ Покласти взуття.
♦ Вийти на сходи.
♦ Натерти взуття щіткою до блиску.
♦ Протерти ганчіркою взуття від бруду.
♦ Принести все в квартиру.
♦ Прибрати щітку і крем на місце.
♦ Взяти щітку для взуття і крем.
♦ Намазати кремом взуття.
2. Відновіть маршрут гномика, який рухається до будиночка, якщо 

він іде тільки рівними трикутниками.

А V А А А V А> 7
<7 V Є'> \

\ V \ А
4 і> \ 4 А V <4 \

V <4/> \ \ О /> А
-Д V \ ^7 V 4 <\ />

\7 V V <7 V
А Л V 4 <7 <7 А

ъ ь , V > V
\> А 4 </ <1 4 А
4 V 1> К V <1Р
Д <44 V 7 У А

4 4 й V 0 <44
V Р7 л 1̂ А

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Хто здоровим хоче буть, 
Про зарядку не забудь!
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Руки вгору, руки вниз 
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки 
І зроби чотири кроки.
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає, то вниз пригинає. 
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 21, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 21, запитання і завдання: 4, 5.
2. Додаткове завдання

Складіть алгоритм «Визначення кореня слова».
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ТЕМА. НЕЗВИЧАЙНИЙ УРОК (УРОК РИСУВАННЯ)

Цілі:
навчальна: ознайомити учнів з новою програмою Тих Paint; формувати 

навички рисування за допомогою графічного редактора; 
розвивальна: розвивати увагу, образне мислення; 
виховна: виховувати естетичний смак.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint; презентація 

«Графічний редактор».
Вимоги до учнів: знати, як завантажити програму Тих Paint, використову

вати інструмент Штамп та здійснювати вихід з програми.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Дорисуйте рисунки.
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Чи любите ви малювати?
— Що ви використовуєте під час малювання?
— На якій поверхні ви зазвичай рисуєте?
— Сьогодні ми навчимося рисувати за допомогою комп’ютера. 

Ви ознайомитесь з новою комп’ютерною програмою Тих Paint. Тема 
уроку — «Незвичайний урок (урок рисування)».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя
— Урок малювання — це урок незвичайний, тому що він про

ходить у комп’ютерному кабінеті. Ви вже вмієте тримати олівець 
та малювати ним, умієте користуватися пензлем і фарбувати ним. 
Знаєте назви основних кольорів. їх три: червоний, синій, жовтий.

— Якщо їх змішати, то отримаємо сім кольорів веселки (вчи
тель показує малюнок).

— Художники роблять ескізи своїх картин олівцем на папері, 
а потім переносять їх на полотно пензлем. У них є спеціальні фарби 
та різні пензлики.

— Можна писати фарбами і на комп’ютері. Англійське слово 
Paint означає «писати фарбами», а Тих — ім’я пінгвіна, що зна
ходиться на піктограмі програми. Саме таку назву має програма, 
з якою ви сьогодні ознайомитеся.

— Якщо підвести вказівник миші і клацнути двічі лівою кнопкою 
на піктограмі з пінгвіном, то почне працювати програма Тих Paint.

Зовнішній вигляд програми Тих Paint

— Нашу увагу привертає біле поле. Воно подібне до аркуша па
перу, на якому ви будете створювати рисунок пензлем або штампом.
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Пензлі можна побачити на стовпчику праворуч. Цей стовпчик на
зивають Набір інструментів. Штамп можна знайти на стовпчику 
ліворуч. Цей стовпчик називають Панель інструментів.

— Якщо лівою кнопкою миші клацнути на одній з кнопок ін
струментів Пензля, то вона стане темно-синьою. Це означає, що ін
струмент став активним і можна малювати. Тоді потрібно перенести 
пензель на аркуш, пересуваючи мишу по килимку. Зупинитися там, 
де почнете малювати. Натиснути і не відпускати ліву кнопку миші. 
Уявіть собі, що ви тримаєте олівець і, не відриваючи його, малюєте, 
наприклад, апельсин або машину.

— Можна розмістити на аркуші кілька малюнків.
— У правому верхньому куті вікна програми ви побачите стан

дартні кнопки — Згорнути та Закрити. Кнопка Розгорнути в цій 
програмі не активна.

— Коли ви закінчите працювати, то програму можна закрити 
кнопкою Закрити. На запитання «Ви дійсно хочете вийти?» вибрати 
кнопку «Так, я завершив!», якщо ви хочете завершити роботу в про
грамі; «Ні, хочу назад!» — якщо треба продовжити роботу.

— На запитання «Якщо Ви вийдете, Ви втратите Ваш малюнок! 
Зберегти?»:

«Так, зберегти!» — для збереження рисунка;
«Ні, не потрібно зберігати!» — якщо ви не хочете зберігати ри

сунок.
— Ще один спосіб завершення роботи з програмою ви дізнаєтесь 

під час роботи за комп’ютером.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 22, запитання і завдання: № 1, 4, 6, 8.
Додаткові завдання

1. Установіть відповідність між назвами інструментів графічного
редактора Тих Paint та діями.

Кнопка Дія

О Штамп

Ластик

Пензлик

н Пензлик, який рисує зірочку
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Кнопка Дія

Щ
Пензлик, який рисує трикутник

▲
Гумка

2. Знайдіть невідомі рисунки.

^  Ч Y
V  - о ■

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто ж там, хто вже так стомився? 
І наліво нахилився.
Треба дружно всім нам встати, 
Фізкультпаузу почати.
Руки вгору, руки вниз.
Вгору трошки подивись.
Руки склали, як вітряк,
І покрутимося так.
Вище руки підійміть 
І спокійно опустіть.
Будем дружно ми сідати 
І до праці приступати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти? 

Робота за комп'ютером
§ 22, працюємо за комп’ютером.
Релаксація

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Перевіримо, як ви засвоїли тему уроку.
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Фронтальне опитування
1. Що означає назва програми Тих Paint?
2. Які дії треба виконати, щоб відкрилася програма Тих Paint?
3. Для чого призначене поле для рисування?
4. Для чого призначена палітра кольорів?
5. Як завершити роботу з програмою Тих Paint?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 22, для кмітливих: № 1, 2.
2. Додаткове завдання

Відгадайте ребус. У ребусі зашифровано загальну назву деяких 
програм.

»
Вівторок Четвер

між

ТЕМА. ОБ'ЄКТИ

Цілі:
навчальна: сформувати поняття об'єкта; формувати навички рисування за 

допомогою графічного редактора; 
розвивальна: формувати вміння міркувати за аналогією; розвивати увагу; 
виховна: виховувати естетичний смак.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint; презентація

«Об'єкти».
Вимоги до учнів: знати, що таке об'єкт; уміти працювати з панеллю інстру

ментів графічного редактора.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
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II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Опишіть алгоритм запуску програми Тих Paint.
2. Опишіть алгоритм завершення роботи з програмою Тих Paint.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розгадайте ребус

У читель. Слово, яке зашифроване в ребусі, і є темою нашого 
сьогоднішнього уроку.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя
— На запитання «Як це робиться?» можна відповісти за допомо

гою покрокового плану дії. Такий план, як ви пам’ятаєте, називають 
алгоритмом.

— Діючи за алгоритмом, можна показати, як правильно з’їсти 
банан, закип’ятити воду в чайнику, наловити риби, зібрати яблука 
в саду...

— А  тепер уявіть, що людина, інопланетянин або робот, яким 
ви це пояснювали, ніколи не бачили чайника, банана, риби або 
яблуні... Чи зможуть вони зрозуміти й виконати алгоритм, якщо не 
знають, що таке чайник, банан, риба або яблуня?

— Отже, потрібно вміти відповідати не тільки на запитання «Як 
це робиться?», але й на запитання «Що це таке? Хто це такий?». Щоб 
відповісти на ці запитання, потрібно повідомити про об’єкт най
важливіше. Насамперед, розповісти, із чого об’єкт складається, що 
з ним можна робити (що має істота, що вона може робити), описати 
його властивості.

— Наприклад, олівець. Він складається з оболонки, грифеля, 
можливо, гумки. Олівцем можна малювати, його можна тримати

?
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в руці, точити тощо. Велосипед складається з коліс, керма, педалей, 
сідла. На ньому можна їздити, його можна ремонтувати.

— А тепер, навпаки, спробуй визначити предмет за його описом. 
Складається з корпуса, слухавки, диска; можна знімати слухавку, 
набирати номер... (телефон). У неї є пелюстки, стебло, корінь, листя; 
можна саджати, поливати, нюхати, зрізати... (квітка).

— Складові об’єкта або дії зручно записувати в таблицю.
Розглянемо чайник.

Чайник
Складові Дії

Носик Наливати воду
Ручка Кип’ятити
Кришка Мити
Дно Ставити на плиту

— У стовпчику Складові ми запишемо відповідь на запитання 
Із чого складається?», а в стовпчику Дії — відповідь на запитання 
Що з ним можна робити?».

Об’єкт — це предмети, живі істоти, явища природи.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником
§ 23, запитання і завдання: № 4.
Додаткові завдання

1. Нарисуйте рисунок за точками.
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2. Розв’яжіть японський кросворд.

1 2 3 2 3 2 3 2 2
6 6 10 11 11 11 11 12 14 11 11 6 4 4 6

3 2
3 3

5
2
11
13

12 2
11 1
11 1
12 2

15
15
13
11

4 4

Який об’єкт ви отримали? Опишіть властивості об’єкта.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Один — піднести руки вгору,
Два — нахилитися додолу.
Не згинайте, діти, ноги 
І торкайтеся підлоги.
Три, чотири — прямо стати.
Будемо відпочивати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 23, працюємо за комп’ютером.
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Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Що вам сподобалося на сьогоднішньому уроці?
2. Що нового ви дізналися?
3. Що таке об’єкт? Наведіть приклади об’єктів.
4. Наведіть приклади об’єктів разом з їх властивостями.
5. Назвіть приклади об’єктів, які можуть змінювати свої власти

вості.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 23, для кмітливих: № 3.
2. Додаткове завдання

Підрахуйте, скільки об’єктів сховалося в хатинці.
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УРОК № 24

ТЕМА. ОБ'ЄКТИ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА

Цілі:
навчальна: ознайомити з інструментом Штамп; формувати навички рису

вання за допомогою графічного редактора;
розвивальна: розвивати увагу, творчі здібності учнів; формувати вміння 

самостійно знаходити інформацію в підручнику, аналізувати її;
виховна: виховувати естетичний смак.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.
Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint; презентація 

«Об'єкти графічного редактора».
Вимоги до учнів: знати, що таке інструмент Штамп; уміти працювати 

з панеллю інструментів графічного редактора.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Опишіть школяра, заповнивши таблицю.

Школяр
Складові Дії

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відгадайте ребус

ш т
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У читель. Відповідь на ребус — слово, що називає інструмент, 
який використовують у програмі Тих Paint. Минулого уроку ви 
ознайомились з поняттям об’єкт, а сьогодні дізнаєтесь про те, чим є 
об’єкт у графічному редакторі. Тема нашого уроку — «Об’єкти гра
фічного редактора».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником
У читель. Відкрийте підручник § 24 і знайдіть відповідь на 

запитання: «Що таке Штамп? Які дії можна виконувати зі штам
пом?».

Палітра — це набір фарб для малювання.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Завдання
1. Обведіть два однакових об’єкти синім.

2. Укажіть дві однакові групи об’єктів.
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Розв’язання можна полегшити, заповнивши таблицю.

Об’єкт
Група об’єктів

А Б В Г д Е Л\ 3 і
Гусак
Жук
Заєць
Білка
Метелик
їжак
Равлик
Курка

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Буратіно потягнувся,
Раз нагнувся, два нагнувся.
Руки в сторони розвів —
Мабуть, ключик загубив.
А  щоб ключик відшукати,
Треба нам навшпиньки стати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
Повторення правил роботи за комп'ютером

1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 24, працюємо за комп’ютером.
Робота з підручником
§ 24, запитання і завдання: № 2.
Релаксація

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Чи сподобалося вам на уроці?
2. Що не сподобалося вам на уроці?
3. З яким поняттям ви ознайомилися на сьогоднішньому уроці?
4. Які властивості має Штампі
5. Чи можна змінювати значення властивостей Штампа?
6. Який штамп вам сподобався найбільше?
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IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 24, запитання і завдання: № 1, для 

кмітливих.
2. Додаткове завдання

Розфарбуйте квадрати різними кольорами (червоним, жовтим, 
синім, зеленим) так, щоб кольори не повторювались ні в рядках, ні 
в стовпцях, ні по діагоналі.

ТЕМА. ІНСТРУМЕНТИ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА

Цілі:
навчальна: ознайомити з інструментом графічного редактора Тих Paint;

формувати навички рисувати за допомогою графічного редактора; 
розвивальна: розвивати увагу; формувати вміння самостійно знаходити 

інформацію в підручнику, аналізувати її; 
виховна: виховувати естетичний смак.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint; презентація «Ін

струменти графічного редактора».
Вимоги до учнів: знати, що таке інструменти Пензлі та Гумки; вміти працю

вати з панеллю інструментів графічного редактора.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Фронтальне опитування
1. Що означає назва програми Тих Paint?
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2. Які дії треба виконати, щоб відкрити програму Тих Paintl
3. Як створити рисунок за допомогою штампа?
4. Як зберегти рисунок?
5. Як можна змінити колір рисунка?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель. Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з панеллю ін

струментів графічного редактора Тих Paint. Ви навчились користу
ватися інструментами Пензлі і Гумка. Тема сьогоднішнього уроку — 
«Інструменти графічного редактора».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником
У читель. Відкрийте § 24 підручника і знайдіть відповідь на 

запитання: «Як переглянути рисунки, які ми створили на минулих 
уроках?»

У читель. Чи подобається вам рисувати на комп’ютері? Ваш 
головний помічник у цій справі — миша. І звичайно, не обійтись без 
інструментів Пензлі і Гумка.

Ось так ці інструменти виглядають у програмі Тих Paint.

Кисти

- о

о ♦

У г  *

Ластики

Пензлі Гумки
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V. ЗАСВОЄННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 25, запитання і завдання: № 1-3.
Додаткові завдання

1. Домалюйте та розфарбуйте рисунок. Якими інструментами ко
ристувався художник для створення цього рисунка?

2. Напишіть алгоритм побудови фігури. Використовуйте для побу
дови трикутник, позначений на рисунку цифрою 1, і можливості 
графічного редактора.
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VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

А ми зовсім не втомились!
Вправо, вліво подивились.
Встали. Спину розігнули.
Руки вгору підтягнули.
Опустили їх на боки 
Та надули свої щоки.
Видихнули та присіли,
Підстрибнули і на місце сіли.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 25, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Чи сподобалося вам на сьогоднішньому уроці?
2. Про які ще інструменти графічного редактора ви дізнались?
3. Для чого використовують Пензлі?
4. Для чого призначені Гумки?
5. Які ще інструменти графічного редактора Тих Paint ви пам’я

таєте?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 25, запитання і завдання № 4, 5.
2. Додаткове завдання 

Допишіть пристрої, які:
■ приймають інформацію;
■ обробляють інформацію;
■ зберігають інформацію;
■ передають інформацію.
Розгляньте рисунки. Домалюйте, що вкрала ворона.
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ТЕМА. ВЧИМОСЯ РОЗФАРБОВУВАТИ

Цілі:
навчальна: ознайомити з інструментом Магія; сформувати вміння роз

фарбовувати рисунки; формувати навички рисування за допомогою 
графічного редактора;

розвивальна: розвивати уяву;
виховна: виховувати самостійність, відповідальність, естетичний смак.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.
Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint; презентація 

«Вчимося розфарбовувати».
Вимоги до учнів: знати, що таке інструмент Магія; вміти працювати з па

неллю інструментів графічного редактора.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
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II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Підрахуйте, скільки геометричних фігур зображено на рисунку.

♦ Квадратів____________________________
♦ Трикутників_________________________
♦ К іл__________________________________

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розфарбуйте малюнок
Учитель. Чи всі рисунки можна залити фарбою? На 

це запитання ми знайдемо відповідь на сьогоднішньому 
уроці. Тема нашого уроку — «Вчимося розфарбовувати».
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IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Розповідь учителя
Щоб розфарбувати рисунок, треба виконати такий алгоритм:

1. Вибрати інструмент Магія.
2. Серед кнопок знайти інструмент Заливка. Натиснути на неї лі

вою кнопкою миші.

Магия

, 0
Мел

P H  Р
'двітцветгКонфетти

П і
ТемнееИаасшме 

Калан. еГраннцы

Рель

^  І
ВздутиеПереварог

О
Цветок Пузыри

-і О  г  \
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3. Вибрати колір, яким треба зафарбувати область.

#ГПИІППР • Ш • І
4. Встановити чарівну паличку в середину області, яку треба за

фарбувати, і натиснути ліву кнопку миші.
Заливка — дуже неслухняний інструмент. Інколи фарба заливає 

весь рисунок замість потрібної частини. Це трапляється, коли на 
частині рисунка, яку ви розфарбовуєте, є розірвані лінії (дірочки 
у контурі) або ви промахнулися і не влучили у потрібну частину 
рисунка.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 26, запитання і завдання: № 1, 2.
Додаткові завдання

1. Чи всі наведені рисунки можна залити фарбою?

2. Вінні-Пуху подарували 4 повітряні кульки. Використовуючи 
4 кольори (зелений, жовтий, червоний, синій), розфарбуйте їх 
так, щоб велика кулька була між синьою і жовтою, а жовта — 
поруч із червоною.
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3. Допоможіть художнику знайти шлях до олівців у лабіринті.

Ч

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки 
І зроби чотири кроки.
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає, то вниз пригинає. 
Птахи з дерев летять, відлітають,
А  учні тихенько на місця сідають.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 26, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Які інструменти графічного редактора Тих Paint ви знаєте?
2. Що таке палітра?
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3. Який інструмент використовують для розфарбовування рисун
ків?

4. Чи будь-яку фігуру можна залити фарбою?
5. Чому фарба може зафарбувати весь рисунок?
6. Як виправити цю помилку?

IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 26, для кмітливих: № 2.
2. Додаткове завдання

УРОК № 27

ТЕМА. ІНСТРУМЕНТ ФІГУРИ. НАПИСИ

Цілі:
навчальна: пригадати основні фігури та інструменти графічного редак

тора, що надають можливість їх зображувати; формувати навички 
рисувати за допомогою графічного редактора;
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розвивальна: розвивати логічне і образне мислення; формувати вміння 
самостійно знаходити інформацію в підручнику; 

виховна: виховувати естетичний смак.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint; презентація «Ін

струмент Фігури. Написи».
Вимоги до учнів: знати, що таке інструменти Фігури та Букви; вміти працю

вати з панеллю інструментів графічного редактора.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування
1. Як завантажити програму Тих Paint?
2. Як змінити колір фігури?
3. Як установити колір фону?
4. Що таке палітра?
5. Як вибрати колір для фігури?

Закресліть зайву фігуру. Одна з цих п’яти фігур відрізняється 
від решти. Закресліть її і обґрунтуйте, чому так вважаєте.

ХІД УРОКУ
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— Які ще фігури ви знаєте?
— А чи знаєте ви, що за допомогою фігур можна рисувати досить 

гарні рисунки?
Давайте поглянемо, за допомогою яких фігур нарисовані ці ри

сунки.

На сьогоднішньому уроці ми вдосконалюватимемо свої знання 
про світ фігур та додаватимемо написи до рисунків. Отже, тема сьо
годнішнього уроку — «Інструмент Фігури. Написи».

На уроці ми навчимося створювати рисунки із використанням 
фігур і ознайомимося з новою грою «Танграм».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійне опрацювання підручника
Учитель.  Відкрийте підручник § 27 і знайдіть відповідь на 

запитання: «Для чого використовують кнопку Фігури? Для чого ви
користовують кнопку Букви?»

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 27, запитання і завдання: № 1.
Додаткові завдання

1. Сполучіть стрілками інструменти графічного редактора та фігу
ри, нарисовані з їх допомогою.
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ПагияІ

Краска Штамп

М сзаисаР азньвание

Линии Формы

КирпичиКирпичи

Текст

F аггигр̂>і*#Ч ультф̂сър
О тк ат  Возврат

Ластик Новая

Сдви цаетгКонфепи

TeMHeertŒïfeHUÇ
Печать Выйти

КапаььеГ раницы

т а  Тих Paint

Інструменти

Формы Формйі ЛормЛ
□  ■

КвадратКвадрат КвадратКвадрат КвадратКвадрат

ffctqnreir tawfïM»

Круг Круг

Эллипс Эллипс

іьнвТрегольн»

Кисти Магия Магия 
Г А  t  Л



2. Нанесіть на квадрат лінії розрізу так, щоб дістати подані право
руч фігури. За потреби виміряйте сторони фігур.
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VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто ж там, хто вже так стомився?
І наліво нахилився.
Треба дружно всім нам встати, 
Фізкультпаузу почати.
Руки вгору, руки вниз.
Вгору трошки подивись.
Руки склали, як вітряк,
І покрутимося так.
Вище руки підійміть 
І спокійно опустіть.
Будем дружно ми сідати 
І до праці приступати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти? 

Робота за комп'ютером
§ 27, працюємо за комп’ютером.
Релаксація

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ. 
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
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Гра «Танграм»
Учитель.  Танграм — це відома у всьому світі китайська гра про 

складання фігур із частин розрізаного квадрата. У цю гру грають
ся здавна і діти, і дорослі. Я розповім, як у неї грати. Приготуймо 
лінійку, олівець, ножиці та великий аркуш цупкого паперу. Далі 
вирізаємо паперовий квадрат розміром 10 х  10 см. Потім розрізаємо 
його на частини, як це показано на рисунку.

З отриманих частин складемо звірят.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 27, запитання і завдання: № 2.
2. Додаткове завдання

Створіть власний набір для гри «Танграм» і складіть які-небудь 
інші об’єкти.
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ТЕМА. НАШ ВЕРНІСАЖ

Цілі:
навчальна: ознайомити з інструментом графічного редактора Тих Paint;

формувати навички рисувати за допомогою графічного редактора; 
розвивальна: розвивати уяву, увагу, спостережливість; 
виховна: виховувати естетичний смак.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок. 
Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint; презентація «Ін

струменти графічного редактора».
Вимоги до учнів: знати, що таке інструменти Пензлі та Гумки; вміти працю

вати з панеллю інструментів графічного редактора.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Розгадайте ребус

Н т  S '
і -

— Яке слово дістали? Пригадайте, що ви знаєте про цей предмет.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розгадайте ребус

А Ж

Учитель.  Ми закінчуємо вивчення графічного редактора Тих 
Pain. Ви багато чого в с т и г л и  зробити за ці уроки. Сьогодні на уроці 
ми зробимо невеличку виставку ваших робіт. Тема уроку — «Наш 
вернісаж». Відповідь на запитання, що таке вернісаж, ми знайдемо 
на уроці.
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IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Розповідь учителя
Алгоритм друкування рисунка

1. Увімкнути принтер.
2. Вибрати кнопку Друк на па

нелі інструментів.
3. З’явиться вікно.
4. Вибрати кнопку Так, роздру- 

кувати!.
Як підготувати віртуальну виставку

1. Вибрати кнопку Відкрити на панелі інструментів.
2. Вибрати кнопку Слайди. Ви побачите всі рисунки, які ми ство

рили під час вивчення теми.
3. Виділити рисунки, які ви хотіли б показати на виставці.
4. Тепер із задоволенням можна переглядати рисунки.

Словничок

Вернісаж — урочисте відкриття художньої виставки.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Завдання за підручником
§ 28, для кмітливих: № 1, 3.
Додаткове завдання
За допомогою яких інструментів було створено рисунок? Пере

лічіть інструменти і вкажіть, яку частину рисунку яким інструмен
том було нарисовано.

Н а п е ч а та ть  в а ш у
к а р  і и н к у ?

Д а, р а сп е ч а та ть !

Нет, х о ч у  о б р а тн о !

Йнпрентьі

JL?L
Текст Магия

pR J
'Откат 'So3sz 5’

■9 ®
Via стик'Новая

ф ф
ОткрытьСахдетть

£ )  #  

г ш ш п -щ т т т т т

Кисти 
С
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0
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VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Один — піднести руки вгору,
Два — нахилитися додолу.
Не згинайте, діти, ноги 
І торкайтеся підлоги.
Три, чотири — прямо стати 
Будемо відпочивати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК 

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 28, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Чи сподобалася вам виставка?
2. Чиї рисунки ви виділили б як найкращі?
3. Які рисунки ви хотіли б виправити?
4. За допомогою якого пристрою можна надрукувати рисунки?
5. Запропонуйте теми рисунків на виставки в майбутньому.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 28, запитання і завдання, завдання 

для кмітливих: № 1.
2. Додаткове завдання

Придумайте листівку, яку можна подарувати Елзіку на День 
народження. Нарисуйте схему листівки.

ТЕМА. ЛИСТІВКА ДЛЯ ЕЛЗІКА

Цілі:
навчальна: систематизувати знання з теми «Графічний редактор»; форму

вати навички рисувати за допомогою графічного редактора;
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розвивальна: розвивати образне мислення; формувати вміння узагальню
вати та систематизувати матеріал;

виховна: виховувати відповідальність, свідоме ставлення до справи, ес
тетичний смак.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, формування вмінь та 
навичок.

Програмне забезпечення: графічний редактор Тих Paint.
Вимоги до учнів: знати, для чого призначені інструменти графічного ре

дактора Тих Paint; уміти працювати з панеллю інструментів графічного 
редактора.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Розгадайте ребуси

ц и
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III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Відгадайте загадки, які приготувала для вас Ганнуся. 

Тоненький хлопчик 
Та й заліз у стовпчик.
І де носом поведе,
Там заміточку кладе. (Олівець)

Намалювати можна нею 
Будинки, хмари і поля,
Зелену, затишну алею,
Високі гори і моря.
Зачарувати можна нею —
Така вона чудова й гарна!
Ти знаєш, як зовуть цю фею?
Її зовуть, звичайно, ... {фарба).

Учитель.  Удома ви малювали за допомогою олівця та фарб, 
а сьогодні ми створимо листівку для Елзіка за допомогою комп’ю
тера. Тема сьогоднішнього уроку — «Листівка для Елзіка».

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ 29, запитання і завдання: № 2-5.
Додаткові завдання

1. Друзі прийшли до кафе. Кожний вибрав у меню улюблену стра
ву. Хто що замовив? Сполучіть за зразком.
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3. Сполучіть пунктирними лініями частини комп’ютера і розфар
буйте.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Буратіно потягнувся,
Раз нагнувся, два нагнувся. 
Руки в сторони розвів — 
Мабуть, ключик загубив.
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А щоб ключик відшукати,
Треба нам навшпиньки стати.

VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Практичне завдання
Учитель.  Минулого уроку ви одержали домашнє завдання: про

думати та схематично нарисувати листівку, яку ви подаруєте Елзіку 
до Дня народження. А тепер, користуючись графічним редактором 
Тих Paint, спробуйте створити подарункову листівку.

Релаксація 

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Чи сподобалася вам програма Тих Paint?
2. Чого ви навчились впродовж вивчення теми?
3. Які об’єкти графічного редактора Тих Paint ви знаєте?
4. Як можна створити віртуальну виставку в графічному редакторі, 

щоб показати її рідним?
5. Чи можна перенести створений рисунок на аркуш?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 29, для кмітливих.
2. Додаткове завдання 

Розфарбуйте рисунок.
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ТЕМА. У ЦАРСТВІ БУКВ І ЗВУКІВ

Цілі:
навчальна: повторити знання з української мови про букви і звуки; фор

мувати вміння працювати з програмами підтримки інших предметів; 
розвивальна: розвивати мовленнєві навички, сприяти розвитку творчих 

здібностей учнів; 
виховна: виховувати культуру мовлення.
Тип уроку: інтегрований урок інформатики та української мови. 
Програмне забезпечення: програма «Збери прислів'я».
Вимоги до учнів: пам'ятати вивчене на уроках української мови про букви 

і звуки; вміти працювати у програмі підтримки української мови.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Гра «Знайдіть помилку»

Уважно мене слухайте і виправте помилки:
■ у слові «ручка» останній звук [т]; (ні, [а]);
■ у слові «думалось» є м’який приголосний звук; (так, [с’])
■ у слові «ваза» три голосних звука; (ні, 2, [а])
■ у слові «дзвін» перший звук [т]. (ні, [з’])

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель.  Щойно ви виконали завдання, яке вам знайоме з уро
ків української мови. Саме на уроках української мови ви вивчали 
букви та звуки. Тема нашого сьогоднішнього уроку — «У царстві 
букв і звуків».

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Робота за підручником
Учні читають § ЗО ланцюжком. Відповідають на запитання:

1. Що ви пам’ятаєте про букви і звуки з української мови?
2. Якими бувають звуки?
3. Спробуйте вимовити звуки: ф, м, б, п, ц, ж, ш.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником
§ ЗО, запитання і завдання: № 1, 2.
Додаткові завдання

1. Підкресліть зайву букву. Обґрунтуйте відповідь.
А Щ Р Т К

2. Прочитайте прислів’я. Знайдіть у них слова, де букв більше, ніж 
звуків.

♦ Навчання — сонце, а книга — віконце.
♦ Книгу читай, розуму набирай.
♦ Кому книга — розвага, а кому — навчання.
♦ 3 книгою подружишся — розуму наберешся.
♦ Книги читати — все знати.
♦ Книга — міст у світ знань.
♦ Дім без книги — день без сонця.
♦ Книга добра навчить, від дурного відверне.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

А ми зовсім не втомились!
Вправо, вліво подивились.
Встали. Спину розігнули.
Руки вгору підтягнули.
Опустили їх на боки 
Та надули свої щоки.
Видихнули та присіли,
Підстрибнули і на місце сіли.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ ЗО, працюємо за комп’ютером.
Релаксація

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Фронтальне опитування
1. Чи цікавий був урок?
2. Що найбільше сподобалося на уроці?
3. Із чого складаються слова?
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4. Чим відрізняються голосні звуки від приголосних?
5. Опишіть, як можна запустити програму на виконання.

IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § ЗО, для кмітливих: № 1.
2. Додаткове завдання 

Домалюйте.
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ТЕМА. ПРИГОЛОСНІ МАЮТЬ РІЗНИЙ ХАРАКТЕР

Цілі:
навчальна: повторити знання з української мови про тверді і м'які при

голосні; формувати вміння працювати з програмами підтримки інших 
предметів;

розвивальна: розвивати мовленнєві навички, активізувати пізнавальну 
діяльність учнів; розвивати творчі здібності; 

виховна: виховувати культуру мовлення, свідоме ставлення до справи, 
увагу.

Тип уроку: інтегрований урок інформатики та української мови. 
Програмне забезпечення: програма «Збери прислів'я».
Вимоги до учнів: пам'ятати вивчене на уроках української мови про при

голосні; вміти працювати у програмі підтримки української мови.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Запишіть нове слово, яке містить усі букви наведеного:

1) АВРАЛ; 2) ОТАРА; 3) МОРОКА.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель.  Продовжуємо поєднувати знання з української мови 

та інформатики. Сьогодні ми повторимо приголосні і знову будемо 
працювати з програмою «Збери прислів’я». Тема нашого уроку — 
«Приголосні мають різний характер».

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Робота за підручником
Учні читають § 31 ланцюжком. Відповідають на запитання:

1. Що ви пам’ятаєте про приголосні з української мови?
2. Якими вони бувають?

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Завдання за підручником
§ 31, запитання і завдання: № 1, 2.
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Додаткові завдання
1. Простежте за рухом миші та знайдіть слово.

2. У словах корова, віл, кінь, цвіркун, кіт, пташка спочатку знай
діть приголосні звуки в такому порядку: тверді, м’які, глухі, 
дзвінкі.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки 
І зроби чотири кроки.
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає, то вниз пригинає.
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 31, працюємо за комп’ютером.
Релаксація
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VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування
1. Чи цікавий був урок?
2. Що найбільше сподобалося на уроці?
3. На які групи діляться приголосні звуки?
4. За допомогою чого утворюються приголосні звуки?
5. Як можна розпізнати глухі й дзвінкі приголосні звуки?
6. Звук [р] дзвінкий чи глухий?

IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 31, для кмітливих: № 3.
2. Додаткове завдання

Підготуйте розповідь про країну, мову якої ви вивчаєте.

ТЕМА. КРАЇНИ, МОВИ ЯКИХ МИ ВИВЧАЄМО

Цілі:
навчальна: повторити знання з української мови про тверді і м'які при

голосні; формувати вміння працювати з програмами підтримки інших 
предметів;

розвивальна: розвивати мовленнєві навички, творчі здібності; 
виховна: виховувати культуру мовлення, творче ставлення до справи, 

увагу
Тип уроку: інтегрований урок інформатики та англійської мови. 
Програмне забезпечення: програма «Переклади слово».
Вимоги до учнів: знати переклад деяких слів з української англійською 

мовою; вміти працювати у програмі підтримки англійської мови.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Підпишіть назви маніпуляторів і знайдіть, до якого комп’ютера 
під’єднаний кожний пристрій.



Об'єкти. Графічний редактор 145

— Чи знаєте ви переклад цих пристроїв англійською? Якщо так, 
назвіть пристрої англійською.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель.  Чи часто ви подорожуєте з батьками? У які країни 
ви їздили? Чи спілкувалися ви англійською мовою в подорожі? 
Сьогодні ми здійснимо подорож відомими країнами світу та пере
кладатимемо слова. Тема нашого уроку — «Країни, мови яких ми 
вивчаємо».

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником
Учні читають § 32 ланцюжком. Відповідають на запитання:

1. Про які країни йшлося у підручнику?
2. Яку мову ви вивчаєте в школі?

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником

§ 32, для кмітливих: № 1, 3.
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Додаткові завдання
1. Установіть відповідність.

Пристрій Назва пристрою англійською 
мовою

Computer mouse

Pencil

Printer

Monitor

Keyboard

2. Знайдіть у квадраті назви клавіш і закресліть їх. Літери, які 
складають назву клавіш, можуть бути розташовані тільки у вер
тикальних і горизонтальних лініях. Слова можуть читатися: 
А)справа наліво і зліва направо;
Б) згори вниз і знизу вгору.
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Е S Е D Е L
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Відповідь. End, Shift, Enter, Delete, Esc, Ctrl, Tab, Home.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Хто ж там, хто вже так стомився?
І ліворуч нахилився.
Треба дружно всім нам встати,
Фізкультпаузу почати.
Руки вгору, руки вниз.
Вгору трошки подивись.
Руки склали, як вітряк,
І покрутимося так.
Вище руки підійміть 
І спокійно опустіть.
Будем дружно ми сідати 
І до праці приступати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 32, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Фронтальне опитування (англійською мовою)

1. Do you like the lesson?
2. What did you like most?
3. Do you like playing computer games?
4. What computer games do you play at home?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 31, для кмітливих: № 2, 4.
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2. Додаткове завдання
Перевірте свою спостережливість. Уважно розгляньте візерунки, 

зображені на рисунку. В основі кожного з них лежить одна геоме
трична фігура.

Визначте початкову фігуру і нарисуйте її для кожного візерунка.

ТЕМА. ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ МАТЕМАТИКА

Цілі:
навчальна: пригадати знання з математики; формувати вміння працювати 

з програмами підтримки інших предметів;
розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість;
виховна: виховувати зацікавленість до вивчення математики та інформа

тики.
Тип уроку: інтегрований урок інформатики та математики.
Програмне забезпечення: програма «Збери прислів'я».
Вимоги до учнів: знати геометричні фігури; вміти працювати у програмі 

підтримки математики.
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ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Сполучіть зображення предметів і картки з їх назвами. Прига

дайте, як люди рахували в давнину.

ЗАРУБКИ НД БІРКАХ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розгадайте ребус

2 =  Е

Учитель.  Що ви можете сказати про отримане слово? Чи знайо
ме воно вам? Тема сьогоднішнього уроку — «Подорож країною Ма
тематика».
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IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Робота за підручником
Учні читають § 33 ланцюжком. Відповідають на запитання.

1. Які геометричні фігури ви пам’ятаєте?
2. Що таке геометрія?

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

Завдання за підручником
§ 33, запитання і завдання: № 1, 2.
Додаткові завдання

1. Визначте, на чому друзі вирушать у подорож.

1 + 2 14+ 15 12 + 4 1 9 - 3 2 + 6 16

5 + 5 2 0 - 1 2 11 + 3 1 2 - 5 4 - 1 10

4 + 9 11 + 5 4 + 4 1 1 - 7 1 1 - 2 3

9 - 3  =(б) 1 1 - 3 (б)ь 14 1 2 - 8 1 7 - 9 17

з \ з 12 + 1 3 + 3 1 9 - 1 2 + 6 7

4 + 5=(1Г 2 + 8 7 + 1 8 - 3 21 -  10 12

•Ф

о р т-̂Ч3ПП

2. Підрахуйте та розфарбуйте метеликів.
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1. Білий 7. Жовтий
2. Чорний 8. Синій
3. Сірий 9. Зелений
4. Помаранчевий 10. Світло-зелений
5. Червоний 11. Рожевий
6. Фіолетовий 12. Блакитний

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Один — піднести руки вгору,
Два — нагнутися додолу.
Не згинайте, діти, ноги 
І торкайтеся підлоги.
Три, чотири — прямо стати.
Будемо відпочивати.

VII. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Повторення правил роботи за комп'ютером
1. Віршик та правила поведінки за комп’ютером.
2. На якій відстані від екрана монітора треба сидіти?

Робота за комп'ютером
§ 33, працюємо за комп’ютером.
Релаксація 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Цифрові головоломки СУДОКУ
У перекладі з японською «СУ» — «цифра», а «ДОКУ» — «що 

стоїть окремо».
СУДОКУ 4 x 4
У кожну клітинку впишіть числа 1, 2, 3, 4 так, щоб у кожному 

рядку, стовпці й блоках 2 x 2  числа не повторювались.

IX. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: § 33, для кмітливих: № 1, 2.
2. Додаткове завдання
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СУДОКУ 6 x 6
У кожну клітинку впишіть числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 так, щоб у кож

ному рядку, стовпці й блоках 2 x 3  числа не повторювались.

УРОК № 34-35

ТЕМА. УРА! КАНІКУЛИ

Цілі:
навчальна: систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; узагальни

ти й систематизувати набуті вміння та навички; 
розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, кмітливість; 
виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики, дбайливе ставлен

ня до комп'ютерної техніки.
Тип уроку: нестандартний урок.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель.  Сьогодні у нас дуже відповідальний урок. Це остан

ній урок з основ комп’ютерної грамотності. Ми закінчили з вами 
вивчати курс інформатики другого класу. Але ми ще зустрінемося 
в третьому класі. Ви багато чого дізналися і навчилися за цей рік. 
Сьогодні я проведу вікторину і перевірю, що нового і цікавого ви 
вивчили на уроках інформатики протягом уроку. (Учитель об’єднує 
учнів у команди.)

Першу команду назвемо «Модем», другу — «Сканер».
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Учитель.  Оберіть капітана кожної команди. Нашу гру оціню
ватиме журі у складі шести осіб (вчителі, старшокласники). Отже, 
розпочнемо.

II. РОЗМИНКА

Гра «Хто більше»
— Розгляньте рисунок. Що на ньому неправильно? Поясніть 

чому. Яка команда надасть найбільше відповідей?

III. ПЕРШИЙ КОНКУРС —  «ВІКТОРИНА»
Учитель.  Вам треба дати відповіді на запитання. За кожну 

правильну відповідь команда отримає один бал.
1. Назвіть складові частини комп’ютера.
2. Що ми робимо за допомогою модему?
3. Чим корисний сканер?
4. Що знаходиться у системному блоці?
5. Чим корисний комп’ютер у супермаркетах?
6. Як використовують комп’ютер у касах попереднього продажу 

квитків?
7. Які ще можливості комп’ютера ви можете назвати?
8. Які команди треба виконати, щоб зайти до програми Тих Paint?
9. Яку кнопку на панелі інструментів треба натиснути, щоб вибра

ти місце для тексту?
10. Чим корисна клавіатура?
11. Для чого використовують клавішу Shift?
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12. Чим корисна клавіша CapsLock?
13. Які клавіші треба натиснути, щоб отримати знак оклику?
14. Коли ми натискаємо клавішу Enter?
15. Коли натискують клавішу Esc?
16. Чим корисна клавіша Delete?

Молодці, ви добре впорались із цим завданням. Переходимо до 
другого конкурсу.

IV. ДРУГИЙ КОНКУРС —  «МАСКИ»
— З яких геометричних фігур складена кожна маска? За допо

могою яких інструментів у графічному редакторі Тих Paint можна 
нарисувати маски?

— Яка з масок зайва? Чому? Доведіть. (За правильну відповідь — 
2 бали).

Для команди «Модем»

Для команди «Сканер»

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Учитель.  Зараз представники обох команд проведуть фізкульт- 

хвилинки. Команда, представник якої краще проведе фізкультхви- 
линку, одержить 2 додаткових бали.

VI. КОНКУРС КАПІТАНІВ
Учитель.  У Мудрунчика незабаром буде день народження. Ка

пітанам команд треба створити листівку з малюнком і привітанням 
для Мудрунчика. Той капітан, який краще і швидше впорається із
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цим завданням, і стане переможцем цього конкурсу. Переможець 
конкурсу одержить 5 балів.

VII. КОНКУРС «ПРИГАДАЙ»
Який значок що означає?

Ш
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Команда «Модем» розповідає про верхні значки, команда «Ска
нер» — ті, що внизу. За правильну відповідь — 2 бали.

VIII. КОНКУРС «ВИКОНАЙ ДІЇ АЛГОРИТМА»
Поставте дії в такому порядку, щоб дістати правильний алго

ритм. Від кожної команди завдання виконує 1 учень. За правильну 
відповідь — 4 бали.

Команда «Модем»

Алгоритм «Зроби бутерброд»

♦ Намаж хліб маслом.
♦ Дістань масло та сир.
♦ Поклади зверху шматочок сиру.
♦ Стоп.
♦ Відріж скибочку хліба.
♦ Візьми хліб.
♦ Відріж шматочок сиру.
♦ Візьми ніж.

Команда «Сканер»
Алгоритм «Приший ґудзик»

♦ Візьми сорочку.
♦ Стоп.
♦ Приший ґудзик.
♦ Поклади все на місце.
♦ Просунь нитку в голку.
♦ Підбери ґудзик.
♦ Відріж нитку.
♦ Візьми нитки, голку і ножиці.

IX. ЛЕКСИЧНИЙ КОНКУРС
1. Складіть речення з поданих слів.

Та команда, яка найкраще і найшвидше впорається із цим за
вданням, за кожне речення одержить по 2 бали.

■ Сашко, з, Києва, мамою, їхали, до, потягом.
■ Посіяла, моркву, грядці, на, мама.
■ Парку, дерев, у, багато, нашому.
■ Ганнуся, красиво, у, пише, зошиті.

2. Із речень складіть зв’язний текст. Команда, яка найкраще і най
швидше впорається із цим завданням, одержить 10 балів.

ВЕСНА
Вона стала подібна до золотого букета. Зацвіла верба. А  як пах

нуть медом її котики! Прийшла весна. Гудуть над деревом бджоли.
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Поспішають до верби гості. Біжать маленькі мурашки. Серед них 
волохатий джміль.

X. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учитель.  Наш урок добіг кінця. Сьогодні ми з вами багато зро

били. Повторили теми, які вивчали в 2 класі з курсу «Сходинки до 
інформатики». За цей рік ви навчилися малювати, грати в ігри, але 
на цьому світ комп’ютера не закінчується. І тепер, хоч трішки сумно 
прощатися, у вас літні канікули! Ура! Після літніх канікул, на яких 
ви добре відпочинете, ми з вами продовжимо вивчати комп’ютерний 
світ.

Бажаю вам гарно відпочити і з новими силами продовжувати 
накопичувати свої знання. До зустрічі в третьому класі!
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