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   Інформатизація  освіти  -  процес  підготовки  людини  до  
повноцінного  життя  в  умовах  інформаційного  суспільства.  
Нові інформаційні технології в освіті сприяють:
-  розкриттю,  збереженню  та  розвитку  індивідуальних  
здібностей учнів;
- формуванню у дітей пізнавальних здібностей, прагнення до 
самовдосконалення;
-  забезпеченню  комплексності  вивчення  явища  дійсності,  
невідривності      взаємозв'язку  між 
природознавством,технікою,  гуманітарними  науками  та 
мистецтвом;
-  повсякчасному  динамічному  оновленню  змісту,  форм  і  
методів процесів  навчання та виховання.
   Інформатизація шкільної освіти викликає певний інтерес,  
який  виявляється  до  впровадження  нових  інформаційних  
технологій  в  освіті.  Комп'ютер надає  нові  можливості  для  
творчого  розвитку  дітей,  дає  можливість  вирішувати  
більш цікаві й складні проблеми. Сьогодні застосування НІТ в 
роботі з молодшими школярами іде трьома  напрямками:

- застосування  комп'ютера  при  вивченні  мови,  матема-
тики та інших навчальних предметів;

- введення інформатики в перелік навчальних предметів;
- об'єднання перших двох напрямків.

     Головна мета навчання інформатиці в початковій школі 
—  це  розвиток  мислення  та  творчих  можливостей  учня.  
Вчитель  повинен  не  тільки  поширювати  обсяг  знань  учня, 
але й розвивати потенційні можливості дитини. 
    Вивчення  інформатики  в  першому  класі  є  лише 
невеликою,  але  дуже  важливою  складовою  частиною 
структури  застосування  НІТ,  тому  саме  на  початкову  
школу покладається завдання сформувати в учнів первинні  
навички  інформаційної  культури,  початків  комп'ютерної  
грамотності,  забезпечити  наступність  у  подальшому 
вивченні інформатики.



     У  першому  класі  необхідно  навчити  дитину  вільно  
спілкуватись з комп 'ютером, свідомо його використовувати 
під  час  виконання  необхідних  завдань,  сформувати 
елементарні  навички роботи з  комп'ютером, забезпечити 
розвиток  творчого  мислення  школярів  та  реалізацію  
основних  виховних  завдань,  які  стоять  перед  початковою 
школою.
     Загальна мета під час вивчення уроків інформатики в  
першому  класі  -  навчити  дітей  вести  діалог  з  
комп'ютером.
     Ознайомившись з програмою «Комп’ютерна граматика”, 
зрозуміло, що першою навичкою, якою оволодівають учні при 
вивченні  інформатики  в  першому  класі,  є  робота  на 
клавіатурі. Потрібно, щоб учень навчився вводити числа та 
букви,  не  боявся  помилок,  а  міг  знайти  їх  та  виправити.  
Навчання  інформатиці  першокласників  працювати  з 
комп’ютером краще починати з другого півріччя навчального 
року, поглиблено вивчаючи курс початкового знайомства з комп 
'ютером.  Це зумовлено  тим,  що діти  повинні  знати  букви,  
вміти читати, щоб працювати в «Текстовому редакторі». На 
таких  уроках  обов’язковим  є  забезпечення  індивідуального 
навчання  кожної  дитини,дотримання  гігієнічних  норм,  
виховання  культури  навчальної  праці   та задоволення 
потреб у грі.
      Використання  комп'ютерів  є  важливим  засобом 
унаочнення  навчального  матеріалу,  підвищення 
зацікавленості  учнів  навчанням,  розвитку  творчих 
здібностей і пізнавальної самостійності, розвитку логічного  
мислення  молодших  школярів,  формування  їхньої  
інформаційної культури.
      Запропоновані  розробки уроків  допоможуть вчителям 
початкових  класів  підібрати  матеріал  для  уроків  
інформатики, якісно і цікаво провести урок. 
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УРОК  28

Тема: Ознайомлення з комп'ютером (практично). Правила ТБ при роботі 
в комп’ютерному класі. Повторення вивченого матеріалу.
 
Мета: ознайомити з комп'ютером, історією його створення, призначенням; 
розкрити  поняття  «інформація»,  «інформатика»;  вивчити  правила 
поведінки  в  комп'ютерному  класі; розвивати  мислення,  уяву,  увагу; 
виховувати культуру навчальної праці при роботі з комп'ютером.

Методично – дидактичне забезпечення уроку: Комп’ютер, ілюстрації, 
картки, інструкції, програми, музика.

Хід уроку
І.Організація класу. Привітання.

Продзвенів уже дзвінок,
починається урок.

- Я хочу, щоб ви були сьогодні організованими і уважними.
Не просто слухали, а чули.
Не просто дивилися, а бачили,
міркували, дружно й плідно працювали.

Вправа «Очікування».
- Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

ІІ.  Мотивація  навчальної  діяльності.  Повідомлення  теми  і  мети 
уроку.
   1. Бесіда - міркування.
   - Навіщо нам комп'ютер?(Міркування учнів). Здається, сьогодні це ві-
домо всім. Можна все життя прожити, як Робінзон  Крузо: без книжок, 
морозива,  виделок.  Можна, як  і сто років тому, жити без комп'ютерів, 
адже існувало людство без них.
    Потрібно, наприклад, обчислити арифметичний вираз. Візьміть аркуш 
паперу,  олівець  і  виконайте  дії  над  числами.  Але  значно  швидше  і 
точніше це  можна виконати на  калькуляторі.  А  калькулятор — це  і  є 
маленький комп'ютер, на якому дуже приємно працювати.
   Сьогодні  важко  уявити  собі  життя  без  комп'ютерів.  Комп'ютер 
допомагає  всім.  Він  може  допомогти  відпочити,  стати  партнером  в 
улюбленій грі. Без нього тепер неможливий науково-технічний прогрес. 
Але  думати,  творити  здатна  тільки  людина.  А  комп'ютер  —  навіть 
найскладніший та найсучасніший — тільки виконує те, що наказує йому 
людина. Щоправда, комп'ютер — блискучий виконавець! За одну секунду 



він  робить  від  сотень  тисяч  до  мільярда  операцій.  За  кілька  годин  він 
здатен провести стільки розрахунків, скільки не подужає гарний матема-
тик за все своє життя.
    Ви вже навчились читати, писати, рахувати. Сучасній людині цього 
замало.  Вам бракує комп'ютерних  знань. Не всі  люди вирощують хліб, 
займаються будівництвом, прагнуть стати програмістами. Але мають уяву 
про те,  як зводять будинки,  як вирощують хліб.  Слід розуміти і  те,  як 
працює комп'ютер, знати  його будову, можливості, вчитися працювати на 
ньому,  і тоді він стане вашим добрим другом і помічником  у будь-яких 
справах. На уроках інформатики на нас чекає кропітка,  тривала,  творча, 
захоплююча робота. Ви дізнаєтесь, як спілкуватись з комп'ютером, роз-
винете  свої  розумові  та  творчі  здібності,  навчитесь  логічно  мислити, 
складати  алгоритми,  користуватись  найпростішими  текстовими, 
графічними,  музичними редакторами,  виявите  свої  художні  та  музичні 
здібності.
2. Правила роботи з комп’ютером.

1. Робота з таблицею «Правила поведінки в кабінеті інформатики.»

З'єднай стрілками правила та малюнки, які їх ілюструють.

Правила поведінки в кабінеті інформатики
Не чіпай розетки, 

не засовуй у них
різні предмети,

це небезпечно!

    

 Не принось їжу
і сторонні предмети

до кабінету

  

2.Повторення матеріалу за посібником Бровко Г. В.«Веселий комп’ютер» 

     Не можна 
приходити до класу
з брудними руками 

 Не можна чіпати 
дроти

Не торкайся
пальцями екрана

монітора

Користуючись 
клавіатурою,

м'яко натискай 
на клавіші



(ст. 6, 7, 8, 9).
4.Гра «Так і ні ».

3. Фізкультхвилинка.  Ми малята – молодці, наче сонця промінці.

               Зайчиком стрибаємо, посмішкою граємо.   

V. Ознайомлення з новим матеріалом. Практична робота з 
комп'ютером.
    1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.
 - Діти, сьогодні у вас особливий день: вам випала нагода познайомить 
з комп'ютером.
Це  дуже  цікавий  та  незвичайний  пристрій. Ось  перед  вами  один  із 
комп'ютерів,  що ви бачите? (Діти дають такі  варіанти відповідей, як 
телевізор,  екран,  клавіатура.)  Так,  дійсно,  комп'ютер  складається  з 
декількох  частин:  монітор,  клавіатура та  головна  його  частина 
знаходиться у цій коробочці, що має назву системний блок. 

   2.Зустріч з Пустунчиком. 
Включити комп’ютер. Привітання з комп’ютером. ( Перегляд мультика ).
     Для того, щоб ви змогли порозумітися з комп'ютером, треба навчитися 
спілкуватися  з  клавіатурою.  Подивіться  уважно  на  неї,  ви  побачите 
багато  різних  клавіш,  натискуючи  на  них,  ви  вводите  до  комп'ютера 
команди. Сьогодні ми з вами познайомимося з деякими з них. (На цьому 
етапі треба познайомити дітей  з тими клавішами, які стануть у нагоді в 
тих іграх, які ви підготували для дітей).
     - Діти, скажіть комп'ютеру, скільки вам років? (Шість, сім).

- Дуже добре. А як ви гадаєте, комп'ютер зрозумів вас?(Ні, він же не  
чує).
     - А  щоб він вас зрозумів, треба скористатися клавіатурою.
     - А якими саме клавішами?( Де є цифри .)
     - Хто сміливий і зможе це зробити?
(Виходять двоє -  троє дітей і натискають потрібні клавіші. Але через те, 
що у дітей ще немає досвіду роботи з клавіатурою, то однією з типових 
помилок є занадто сильне натискання клавіші, що призводить до появи 
на екрані зайвих символів. У даній ситуації логічно познайомити дітей з 
клавішею, яка дає змогу стерти зайві символи. Потім задати ще декілька 
запитань, щоб дати змогу решті дітей познайомитися з клавіатурою.)
3. Ознайомлення з іграми.



  -  Комп'ютери  дуже  люблять  грати  з  дітьми.  Вони  знають  багато 
цікавих  ігор,  завдяки  яким  ви  можете  поповнити  свої  знання, 
поліпшити свою реакцію, перемагати інопланетян та воювати зі злими 
чаклунами. За допомогою комп'ютера можна писати музику, складати 
вірші.
Комп'ютер цікавився у мене,  чи вмієте ви користуватися годинником? 
Зараз він це перевірить.
                    Гра № 1. 

І  етап.  На  цьому  етапі  активізуються  знання  та  вміння  дітей 
розпізнавати час. Дітям на комп'ютері показують годинник і пропонують 
назвати  час.  Та  навпаки,  запитують,  де  повинна  знаходитися  мала 
стрілка та велика, щоб годинник показував шосту, десяту або дванадцяту 
годину.

II етап. Гра-змагання. 
    Б’є годинник тік – так
   Все тік – так, все тік – так.
  Підганяє він час, 
 А яке завдання в нас?

    Пустунчик пропонує знайти два годинники, які показують однаковий 
час.  За  кожну  правильну  відповідь  зараховується  бал.  Для  вибору 
потрібних  годинників  використовується  «мишка»,  це  дає  змогу 
індивідуально познайомити дітей з правилами користування «мишкою».
— Дуже добре,  молодці!  Ви  впоралися  з  цим завданням.  А  зараз  він 
перевірить, чи вмієте ви рахувати.
                        Гра № 2

Раз, два, три, чотири, п’ять!
Вміють діти рахувать.
Але хто цього не знає,
Хай даремно не гуляє.

   У  цій  грі  дітям  пропонується  перерахувати  кількість  тварин,  які 
з'являються на екрані, та ввести потрібне число за допомогою клавіші, 
що позначає дану цифру.

І етап. На цьому етапі всі діти разом з учителем учаться виконувати 
необхідні дії.

ІІ етап. Дуже важко після гри відірвати дітей від комп'ютерів, тому 
перед тим, як розсаджувати дітей за комп'ютери, треба пояснити, що під 
час  користування  комп  'ютером  необхідно  дотримуватися  санітарно-
гігієнічних  норм,  тому  через  10  хвилин  усі  припинять  гру  і  зроблять 
гімнастику для очей. Діти по одному розсаджуються за комп'ютери та 
грають у дану гру. Тривалість гри — 10 хвилин.

IIІ етап. Проведення гімнастики для очей.



1.Швидко  покліпати  очима,заплющити  очі  та  посидіти  
спокійно,повільно лічити до 5.        Повторити 4-5 разів.
2.Міцно  зажмурити  очі. Полічивши  до  3,розплющити  їх  та 
подивитися в далечінь. Полічити до 5.Повторити 4-5 разів.
3.У  середньому  темпі  проробити  3-4  колових  рухів  очима  
праворуч,стільки ж – ліворуч.
Розслабивши  очні  м’язи, подивитися вдалечінь  –  на  рахунок  1-
6.Повторити 1-2 рази.
4.Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої  
руки на рахунок 1-4. Потім перевести погляд удалечінь на рахунок 1-6.  
Повторити 4-5 разів.

4.Операційна система комп’ютера. Вікна.(Розповідь).
5. Ознайомлення з програмою «Вундеркіндія».
 VІ. Підсумок уроку.
Вправа «Мікрофон».
- Чи справдились ваші очікування?
- Чому навчилися, що повторили?
- Що сподобалось?
- Які правила запам’ятали?
VІІ. Домашнє завдання. 
- Пустунчик влаштовує виставку. Підготуйтеся до конкурсу малюнків «Мій 
помічник - комп'ютер».

Урок  29

Тема: Компоненти сучасного комп’ютера.



          Поняття про пам’ять комп’ютера та про комп’ютерні віруси. 

.Мета:  Сформувати  у  дітей  поняття  «запам'ятовуючий  пристрій», 
«пам'ять  комп'ютера»,  «комп'ютерний  вірус».  Ознайомити  учнів  з 
різними видами комп'ютерних вірусів та принципами їх роботи. Навчити 
зберігати текстову інформацію на гнучких магнітних дисках. Ознайомити 
з основними діями при користуванні запам'ятовуючими пристроями. Роз-
вивати логічне мислення, мовлення дітей; уміння та навички роботи за 
персональним комп'ютером;  прищеплювати гігієнічні  правила роботи з 
комп'ютером.  Виховувати  доброзичливість,  дружне  ставлення  один  до 
одного.

Методично – дидактичне забезпечення уроку:  Комп’ютер, ілюстрації, 
картки, програми,посібник, гнучкі диски.

               Хід уроку

I. Організаційна частина. Привітання.
-  Діти, сядьте рівненько. Подивіться,чи ніщо вам не заважає розпочати 
роботу.

 Пролунав дзвінок,
 Розпочавсь урок.
II. Актуалізація опорних знань.
1. Техніка безпеки.
   - Діти, ми з вами знаходимось у комп'ютерному кабінеті. Як ви думаєте, 
чи  правильно  вчинили  діти,  прийшовши  на  урок  інформатики  у 
комп'ютерний клас?
Займаючи  робочі  місця  за  комп'ютером,  два  учні  «пробивали»  собі 
дорогу,  розштовхуючи усіх  ліктями.  (Ні).  Які  правила техніки безпеки 
вони порушили?
Учень,  забігши  до  кабінету  інформатики,  увімкнув  комп'ютер  собі  й 
сусідові і,  не знаючи, чим треба буде займатися на уроці, почав підряд 
натискати на всі клавіші. Чи порушив він правила техніки безпеки? Які?
Учень,  виконуючи  завдання  з  картки,  прикріпив  її  скотчем  до  екрана 
монітора. Які правила техніки безпеки він порушив?
Ви  правильно  пригадали  правила  поведінки  у  комп'ютерному  класі. 
Дійсно, в комп'ютерному класі слід поводити себе тихо, не бавитися, не 
бігати;  не  можна  розпочинати  роботу  за  комп'ютером  та  торкатися 
незнайомих кнопок і клавіш без дозволу вчителя; сидіти треба на відстані 
не менше 50 см від екрана монітора і не чіпати його руками.
IIІ. Перевірка домашнього завдання.



  -  Ви вже знаєте, як поводитися у комп'ютерному класі, вивчили багато 
нового і цікавого на уроках інформатики.
-  А яку тему вивчали на минулому уроці? (Операційна система. Вікна).
-  Пригадайте,  що  таке  операційна  система.(Найголовніша  програма  в  
комп'ютері).
-  Що таке вікно?  (Для кожної програми на екрані відкривається своє  
вікно).
-  Які ви знаєте кнопки керування вікном?(Кнопка згортання вікна — 
кнопка, за допомогою якої закривається вікно — (для завершення роботи 
з  вікном),  кнопка  для  розгортання  вікна  на  весь  екран —   кнопка для 
зменшення розмірів вікна  ).
-  Давайте подивимося на картки і скажемо, які пристрої комп'ютера тут 
закодовані.
(АВТРАЛКІАУ (клавіатура), М...Ш...А (мишка), РОТІНОМ (монітор).
Покажемо їх.

Словничок
Комп’ютер у перекладі з англійської означає «обчислювач».
Монітор,  або  дисплей,  потрібен  для  виводу  на  екран  тексту  або 
малюнків.
У  системному  блоці  містяться  різні  пристрої  комп'ютера,  серед  яких 
обов'язково є процесор і пам'ять. 
Процесор  — це «мозок» комп'ютера. Він виконує обчислення та керує 
всіма процесами обробки інформації. 
У пам’яті комп'ютера зберігається інформація. 
Клавіатура необхідна для введення в комп'ютер тексту, чисел або іншої 
інформації.
За  допомогою  «миші»  керують  об'єктами,  що  розташовані  на  екрані 
монітора, а також уводять інформацію в комп'ютер.
Принтер використовують для виведення на папір текстів або малюнків.
Сканер — це пристрій для введення у комп'ютер малюнків.
       Порівняємо комп'ютер з людиною.
-  Яка частина тіла в людини є найголовнішою?(Голова).
-  А у комп'ютера? (Системний блок).
-  А чим цінна голова для людини? (Мозком).
    Так, мозок - це орган мислення у людини. Основне ядро, керівний і 
спрямовуючий центр чого-не будь.
-А що є найосновніше у системному блоці? (Мікропроцесор).
      Так, отже, комп'ютер має свою голову - системний блок, в якому є 
мозок - мікропроцесор.
-  За допомогою яких органів людина отримує інформацію? Очей (читає 
книжку); вух (слухає вчителя); носика (нюхає троянду); ротика (куштує 



лимон); шкіри, рук, ніг (органи дотику), (відчуває біль).
-А за  допомогою якого пристрою комп'ютер отримує інформацію? (За  
допомогою клавіатури, мишки)
     Так, ще ми ці пристрої називаємо пристроями введення інформації. 
Отже, очима, вушками, носиком, ротиком комп'ютера є клавіатура.
(З'являється малюнок клавіатури).
-За  допомогою  яких  органів  людина  передає  інформацію?  Рук  (пише 
лист); язика (розповідає).
     Язик - це орган людини, за допомогою якого вона усно передає  свої 
думки, спілкується; (орган мовлення).
- А чим користується комп'ютер при передачі інформації? (Монітором, а 
ще його називають дисплеєм).
    Отже, язиком і руками комп'ютера є  дисплей. А ще його називають 
пристрой виводу інформації.
(З 'являється     малюнок  монітора).
    Дуже добре. Отже, головою комп'ютера є системний блок .
- Що ж він уміє робити? (Обчислювати, малювати, писати, грати.)
     Правильно. А ще він, як наша голова, вміє вчити та запам'ятовувати 
інформацію.  Твій  мозок  нагадує  напружено  працюючий  командний 
пункт. Він приймає і передає безліч сигналів всьому тілу. Різні частини 
мозку виконують різні роботи. Майже так і в системному блоці.
IV. Мотивація  навчальної  діяльності.   Повідомлення  теми  і  мети 
уроку.
    Машина може виконати все, що ви забажаєте, якщо І правильно їй 
задасте команду. Тож сьогодні на уроці ми навчимо комп'ютер вчитися, 
точніше,  задавати йому команду на запам'ятовування.  Але це все буде 
пізніше,  а  раз  давайте  вирушимо  в  гості  до  наших  добрих  знайомих 
Пустунчика, Білочки, Їжачка та Зайчика.
 V. Ознайомлення з новим матеріалом.

1. Розповідь.
      Наші добрі знайомі оце якраз завели цікаву розмову. Зайчик всім 
вихвалявся, що має дуже гарну, феноменальну пам'ять, і знає всі на світі 
вірші.  Білочка  запропонувала  йому  розказати  вірш  Платона  Воронька 
«Помагай». Він почав:

Через поле, через гай
 Ходить хлопчик Помагай: 
Бачить хлопчик...

- Ой! Забув, тільки одне слово забув. Що робити?
    Їжачок порадив зазирнути до зошита, куди Зайчик, напевно, записує 
свої улюблені вірші. Але хвалько відповів, що не має такого зошита - бо 
все завжди пам’ятав, а ось сьогодні трапилась оказія.



-А щоб зі мною такого не трапилося, - сказала Білочка, - всі свої рецепти 
по випічці пирогів я записую до зошита, який у мене завжди під рукою.
   Їжачок теж розповів, що має таку записну книжку, куди записує розклад 
роботи  на  цілий  день.  І  завдяки  цьому  він  ніколи  нічого  не  забуває 
зробити.  Пустунчик  пояснив,  що  і  зошит  Білочки,  і  записну  книжку 
Їжачка  можна  вважати  запам'ятовуючим  пристроєм.  Так  як  туди 
заноситься інформація, яка буде використана в майбутньому.
-  Діти, а давайте назвемо Зайчику, що може ще бути «запам'ятовуючим 
пристроєм».  (Робочий  зошит,  щоденник,  телефонна  книжка,  шкільний 
журнал і т.д.).
- А як ви вважаєте, чи має комп'ютер такий запам'ятовуючий пристрій? 
(Так, має).
- А де він може знаходитися? (Мабуть, в системному блоці, бо це голова 
комп'ютера,  в  якій  є  мозок  —  мікропроцесор.  Людина  запам'ятовує 
інформацію  завдяки  мозку,  отже,  комп'ютер  запам'ятовує  завдяки 
мікропроцесору).
    Так, все правильно. Центральний процесор працює за програмою, яку 
склали  люди.  Ця  програма  записана  і  зберігається  в  спеціальному 
пристрої. Цей пристрій називають запам'ятовуючим пристроєм, а інколи і 
просто пам'яттю комп'ютера.
2.Робота з посібником «Веселий комп’ютер» (ст.. 1,2,3,4,5,10,18,19). 
3. Фізхвилинка. 1, 2, 3, 4 – ми у гай ходили,

Зайчика зустріли.
Зайчик прудко так стрибає,
Пташка весело літає.
Швидко лис десь пробіжить,
Їжачок в кущах сидить.

VI. Закріплення вивченого.
     1. Робота з комп'ютером. Текстовий редактор Word.
    -  Зараз надамо комп'ютеру інформацію. Допишемо віршик, який забув 
Зайчик.
    Через поле, через гай 

Ходить хлопчик Помагай.
 Бачить хлопчик — садять сад, 

Він поміг кінчити ряд.
  -  А тепер задамо комп'ютеру команду на збереження цього віршика на 
дискету. Це роблять так:
користуємося функціональною клавішею ФЗ, натиснули на неї; на екрані 
повинна з'явитися  рамочка.  Сюди ми запишемо назву  нашого віршика 
«ПОМАГАЙ»і  натиснемо  спеціальну  клавішу  «В  ВОД»(Пояснення 
можна змінити,  в  залежності  від  того,  з  яким ПК працюють і  який  



текстовий редактор використовують).
- Нагадайте, будь ласка, як ще зберегти інформацію.(Діти пояснюють).
2. Релаксація.

Будемо відпочивати - (руки витягнути вперед)
Нумо пальці рахувати: (поворушити пальчиками)
Раз, два, три, чотири, п’ять!
(Загинати пальці на лівій руці, потім – на правій, згодом – на обох).

    Отже, тільки що ми навчили комп'ютер запам'ятовувати інформацію. 
Але інколи буває так, що інформація може зіпсуватися. Ось яка кумедна 
історія  трапилася  із  нашими  знайомими.  Надходив  День  народження 
Їжачка.  І  друзі  вирішили накрити  святковий стіл.  Вони звернулися  по 
допомогу  до  Пустунчика.  Він  записав  їм  всі  продукти,  які  потрібно 
купити.
Морозиво,  ожина,  кукурудза,  пироги,  салати,  печиво,  банани, 
шпроти, редиска, кава, огірочки.
Але  коли  Зайчик  і  Білочка відправилися  на  базар  за  продуктами  і 
потрапили під  дощ.  Пустун-дощик змив деякі  літери з  листочка.  Коли 
Зайчик дістав папірець - він прочитав:
Мо  ж  на  ку  пи  ти  ч  о  б  оти,  р  у  кава  чки
    Друзі були здивовані такому тексту, та нічого не вдієш. Пустунчик 
людина досвідчена,  напевно він  знає,  що пише.  І  ось  звірі  прийшли в 
чоботях та рукавичках.
-А чому це з ними трапилося? (Бо дощ змив деякі літери).
      Ось так буває і в комп'ютері, коли до нього потрапляє вірус. Вірус – 
це  спеціальна  програма,  яка  написана  для  знищення  інших  програм. 
Віруси  бувають  різними.  Одні  з  них,  навіть,  нешкідливі,але  є  і  більш 
складні віруси, які можуть пошкодити текст та іншу інформацію, як той 
дощик-пустунчик.
4. Гра «Зайві слова».
(Вчитель  називає  слова-предмети,  якщо  цей  предмет  відноситься  до  
запам'ятовуючих  пристроїв,  то  діти  плескають  в  долоні,  якщо  ні  -  
тупотять  ногами).  (Шкільна  парта,  щоденник,  учнівський  зошит,  
магнітофон, телевізор, стілець, голова, системний блок і т.д.).
VII. Підсумок уроку. Рефлексія.
- Що є головою комп'ютера? Чому ви так вважаєте?
- Що є руками, язиком ПК? Чому?
- Що ви можете розповісти про мікропроцесор?
- Чим є для комп'ютера клавіатура? Чому?
- Що цікавого запам'ятали про віруси?
  - Ось на цьому наш урок закінчився. Зайчик всім дуже вдячний, бо все 
зрозумів  про  запам'ятовуючі  пристрої  і  тепер  обов'язково  буде  їх 



використовувати.
Ось і уроку кінець!
Хто працював, той молодець!
Що сподобалось вам, поділіться,
Що сумним було, пожуріться.
Працював хто погано, а хто старанно,
Оцініть себе, діточки, мудро і правильно.

- А чи сподобався вам урок? Чим?
- Яким видом діяльності вам найбільше подобалося займатися? Чому?
VIII. Домашнє завдання.
Вивчити правила зі своїх запам'ятовуючих пристроїв.
За бажанням уявити і намалювати складові частини комп’ютера у вигляді 
живих істот.

Урок 30

 Тема : Робочий стіл. Меню. 



Пристрої комп’ютера. Поняття «курсор».
Ознайомлення  з  маніпулятором  «миша»..
Робота з програмою «Вундеркіндія» Малюк 1.Збери малюнок.

Мета  : Ознайомити  учнів  із  робочим  столом  комп’ютера,  з 
комп’ютерним меню;

вчити  працювати  за  комп’ютером,  конструювати  малюнки  , 
формувати  навички  роботи  мишею  ,  клавіатурою  (клавіші  зі 
стрілочками);  розвивати  просторову  уяву,  пам’ять,  логічне 
мислення; виховувати цікавість до інформатики.

Методично  –  дидактичне  забезпечення  уроку:  Комп’ютер,  посібник, 
ілюстрації, картки, інструкції, програми.

Хід уроку 

І.Організаційний момент. Привітання.
Пролунав і стих дзвінок.
Починається урок.
Всі на місце тихо всілись
І на мене подивились.

- Подаруйте, діти, мені свої милі посмішки і почнемо урок. 
ІІ. Повторення вивченого матеріалу. 
    1.  Правила  безпечної  поведінки  в  комп’ютерному  класі.  Вправа 
«Мікрофон».
    2.Бесіда.

 –З  якою програмою ви  працювали  на  минулому  уроці?  (З  текстовим 

редактором Word ).

-Що ви з її допомогою робили?( Ми вводили вірш).

–А яку клавішу ви натискали після кожного рядка? (Після кожного рядка 

ми вводили Enter.)

–Як ви зберігали свої вірші? (Ми зберігали з допомогою кнопок Файл → 

Зберегти  як  →  і  у  рядку  ім’я  Файлу  вводили  ім’я,  натискали  кнопку 

Зберегти, щоб записати цей файл на диску.)

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності.  Повідомлення теми і завдань 
уроку. 



     Сьогодні,  діти,  ви  ознайомитесь  з  робочим  столом  комп’ютера. 
Попрацюєте за комп’ютерами із знайомою програмою „Вундеркіндія” – 
будете  конструювати  малюнки,  розв’язувати  цікаві  завдання  для 
розумників і розумниць. 
ІV. Вивчення нового матеріалу. 
1.Розповідь з елементами бесіди.
    Скажіть, будь ласка, які бувають столи? / журнальні, обідні,  офісні, 
столи, за якими пишуть/ 
Стіл, за яким пишуть, малюють, називають робочим. Комп’ютер теж має 
робочий стіл. 
Перед вами робочий стіл комп’ютера. Коли вмикаємо монітор, на екрані 
з’являється комп’ютерне меню.  Воно не схоже на меню у кафе, але так 
само  допомагає  щось  вибирати:  малюнок,  букву,  гру,  тощо.  Вибирати 
треба курсором, натиснувши на «головну»клавішу мишки.
Тепер спробуйте дати відповідь на питання, що таке меню (піктограма)? 
Так,  це  маленькі  картинки на  робочому  столі  комп’ютера,  а  під  ними 
написи – назви програм. 

Словничок

Курсор — це спеціальна позначка на екрані монітора, яку можна рухати 
мишею або клавішами керування на клавіатурі.

2.Робота з посібником «Веселий комп’ютер”(ст.12,13,14,16,17).
3.Фізкультхвилинка 

Швидко встали. Вгору підтяглись. 
Руки опустили. Подивились вниз. 
Посміхнулись весело, носик свій дістали. 
Знову підтягнулися, і рівненько стали. 

V. Практична робота учнів за комп’ютером. 
1. Повторення правил безпеки. 
-   Перш,  ніж  розпочати  роботу  за  комп’ютером,  пригадайте,  на  якій 
відстані від екрана монітора слід сидіти? / 50 см / 
-  Які правила безпеки порушив Петрик П’яточкін? 
      Петрик П’яточкін швидше за всіх вмостився на стілець, підклавши 
ногу  під  себе.  Він  наблизився  до  екрана монітора,  і  почав  тиснути на 
клавіші на клавіатурі. Потім торкнувся брудним пальцем екрана монітора 
і закричав: „Ой! Екран погас!” 
     Учні пригадують правила безпеки. Вправа «Логічний ланцюжок».
2.Робота учнів за комп’ютером. 

1).Відкривання програми «Вундеркіндія» Малюк 1.Збери малюнок.
    Ваше завдання - зібрати малюнок  і запам’ятати, якими геометричними 



фігурами ви користувалися для цього. 
Клавіатура  завжди  знаходиться  перед  монітором.  На  ній  безліч 

клавіш  з  літерами  та  різними  значками.  Вона  потрібна  для  того,  щоб 

набирати букви, цифри, знаки, але не тільки це. На клавіатурі є клавіші зі 

стрілочками. Вони, як і мишка, можуть пересувати курсорчик по екрану. 

Щоб користуватися стрілочками,  треба знати,  яка куди направлена.   Є 

такі напрямки: праворуч, ліворуч, вгору, вниз.

  2).Робота з клавішами керування курсором. Гра “Лабіринт».
  3.Релаксація. 
    Заплющить очі. Уявить себе в парку біля озера. Там знаходиться  
чортове колесо. Повільно обертаються колесо з різнокольоровими  
кабінками. Оберіть собі одну з них і слідкуйте за нею очима.  
Обертається колесо - опускається повільно кабінка. Стоп. Відкрийте  
повільно очі і подивіться у далину. 
  VI. Закріплення знань учнів. 
Завдання для розумників і розумниць. 
1).Відповіді на запитання:

- Що зайве на столі у Пустунчика? 
 Закрийте долонею малюнок.

- Які речі на столі ви запам’ятали? 
- Які бувають столи? 
- Що таке меню (піктограма)? 

2). Допоможи котикові впіймати мишу.

          

VII. Підсумок уроку.
- Молодці, ви справились з усіма завданнями. Працювали старанно, 

були уважними.
- Які завдання виконували?
- Чому навчилися?



- Що найбільше сподобалось? 
VІІІ. Домашнє завдання.
Обведи  пристрої  введення  інформації  червоним  олівцем,  а  пристрої 
виведення — синім.

Урок 31

Тема: Клавіатура .Основні клавіші клавіатури.



Мета: Навчити  користуватися  клавіатурою,  ознайомити  з 

основними  клавішами  та  їх  призначенням.  Розвивати 

пам’ять,увагу,спостережливість.  Виховувати  інтерес  до  предмету, 

потребу у знаннях клавіш клавіатури.

Методично  –  дидактичне  забезпечення  уроку: посібник,  наочні 

матеріали  з  зображенням  клавіатури,  клавіатурний  тренажер  «Кіт-

рибалка», програми.

Хід уроку

  І.Організаційний момент. Привітання.

Щоб день хороший розпочати,треба друзів привітати.

Треба разом привітатись, дружно й радісно сказати:

-Добрий день!

Вліво, вправо поверніться, одне одному всміхніться: 

- Добрий день!

      Бажаю  вам  доброго  настрою. Щоб  на  уроці  ви  дізналися  для 
себе  багато  нового  і  цікавого. Покажіть  мені  з  яким  настроєм 
ви  прийшли  на  наш  урок.(Діти  показують  схематичні вирази  
обличчя. )

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

- Діти , а з якою програмою ми працювали на минулому уроці ?

- Які пристрої належать до пристроїв уведення інформації?  

Відмітити  оплесками.(Системний  блок,  клавіатура,  принтер,  

мікрофон, монітор,  навушники, сканер, колонки, миша).

  IIІ.Актуалізація  опорних  знань  учнів.
 1.Метод «Незакінчене  речення».

Пофантазуйте і  продовжіть   речення:“Якби  я  мав  комп’ютер...” 
(то  грав  у  ігри, слухав  музику,друкував  текст, малював...) Деякі 
з  цих  бажань  здійсняться  на  сьогоднішньому  уроці.

              Від  ваших  правильних  відповідей  і  посмішок  в  нашому  класі 



засяють  сонечка.

 2.Повторення  правил безпеки.
Вправа «Ланцюжок безпеки».

 3.Гра « Останнє  слово  за  мною».

(Учні  по  черзі  називають  слова пов’язані  з  інформатикою.
Той, хто  назве  останнє  слово, перемагає.)

IV. Мотивація  навчальної  діяльності.  Повідомлення  теми  і  мети 
уроку.

   Сьогодні  ми  з  вами  продовжимо  подорожувати  країною 
Інформатикою.  Ознайомимося  з  клавіатурою і  навчимося  з  нею 
працювати.
- Що  таке  клавіатура?
- Чим вона є для ком’ютера?
- Які складові комп’ютера ви знаєте?
- Що є мозком комп’ютера?
- Що  таке  процесор?
- Що  є  очима комп’ютера?
- Що  таке  монітор?

V. Пояснення нового матеріалу. 

1. Бесіда.

 Ми сьогодні будемо працювати з клавіатурою. 

- Що  ви  бачите на клавіатурі? (Клавіші).

- Що ви можете сказати про клавіші?(Вони різні).

- Діти, на клавішах угорі – знаходяться цифри, а нижче під рядом 

цифр розміщені три ряди клавіш з літерами українського та англійського 

алфавіту, на кожній клавіші по дві літери. Щоб набрати текст, потрібно 

перейти в режим української мови.

2.Робота з посібником (ст. 22).

             Друкування  на шаблоні клавіатурного тренажера (робота у 

парі) . 



3.Робота з комп’ютером. Текстовий редактор Word.

Словничок

Курсор - мигаюча  чорна  рисочка. 
Пробіл – це  символ  порожнього  простору.

Практичні вправи:

- Курсор   буде   рухатися   і   показувати   вам,  де   з’явиться 

наступний  знак..

- Натиснення  на клавішу  enter в  кінці  кожного  рядка 
повідомляє  комп’ютер  про  те, що  введення  даних  закінчено, 
набрані  дані  обробляються. 

- Вишикуйте  літери   на  зарядку так, щоб  не  заважали  одна 
одній  виконувати  вправи. Поставити  букви  на  певній 
відстані  одна  від  одної  допоможе  найбільша  клавіша – 
пробіл..

1). Я  буду  називати  літери, а  ви  шикуйте  їх  в  рядок  так, щоб  вони 
не  заважали  одна  одній  виконувати  вправи.

  
    А  Б  В  Г...

Фізкультхвилинка.
- Хто ж там, хто вже так стомився і наліво нахилився? 
  Треба дружно всім нам встати,фізкультпаузу почати. (Учні імітують 
рухи).
                                   Руки вгору, руки вниз          (піднімають, опускають),

Вгору трошки подивись      (піднімають голівки і 
очиці догори),

Руки склали, як вітряк         (перехрещують руки),
І покрутимося так                 (крутяться),
Вище руки підніміть              (піднімають),
І спокійно опустіть                (опускають).

                                    Будем дружно ми сідати 

2).   Ви  писати  вже  вмієте  і  зараз  надрукуєте  своє  ім’я  і  прізвище.
     ( Проби  дітей ).

- Ви  зіткнулися  з  труднощами – всі  літери  або  великі, або  малі.



а). Для  того, щоб  лише  перша  літера  була  великою  нам  допоможе 
клавіша  shift. Для  того, щоб  записати  велику  літеру, треба  натиснути 
цю  клавішу, утримуючи  її, натиснути  потрібну  літеру  і  відпустити. 
 б). Щоб літери стали великими - натисніть  клавішу  caps  lock.  

                 А  Б  В  Г...
- Для  того, щоб  відмінити команду – треба  знову  натиснути  на 

цю  клавішу.
                 а   б  в   г...

Надрукуйте  тепер  своє  ім’я  і  прізвище.
VІ. Закріплення знань учнів.

1. Гра «Вузлики». Друкування слів з таблиці складів.

2. Робота з програмою клавіатурного тренажера “ Кіт – рибалка”.

- Кожен з вас спробує стати у пригоді  котику. Він не знає ні літер, ні 

цифр і чекає на вашу допомогу, щоб зловити рибку.

-  Щоб   котик  витягнув  рибку  ,  треба  знайти  на  клавіатурі  потрібну 

клавішу з літерою або цифрою, що зображена на рибці.

- Тож приступайте до роботи. Бажаю успіхів!

  3. Релаксація.

Рибки весело пірнали в чистій, свіженькій воді,

(руки  над  столом,  долоні  вниз,  торкнутися  кожним  пальчиком  

столу)

То зіжмуться, розіжмуться,(руки стиснути в кулачки)

То зариються на дні.(Струснути кистями рук.)

  4. Продовження роботи на клавіатурному тренажері «Кіт-риболов».

VІІ. Підсумок уроку.

-  Діти,  то  з  яким  пристроєм  комп’ютера  ми  сьогодні  працювали?  (З 

клавіатурою).

-  Про що ви дізналися?(Клавіші  різні  і  мають написи двох  алфавітів:  

англійського і українського).

- З  якими  клавішами  ми  познайомилися?



- Що  означає  клавіша...?
 - Що  таке  курсор?
 - Чи  змінився  ваш  настрій? Покажіть.
  - Від  цього  стало  тепліше  на  душі  і  яскравіше  засяяли  сонечка.
  - Прочитайте  слово. ( Молодці ).

- Які  з  ваших  бажань  здійснились?
VІІІ. Домашнє завдання.

Урок 32

 «Угору», «униз», «ліворуч», «праворуч».
Завдання.
1. Намалюй у лівому верхньому куті малюнка хмаринку.
2. Намалюй у правому верхньому куті малюнка сонечко.
3. Розфарбуй праве вітрило червоним кольором, а ліве зеленим.
4. Намалюй у лівому ілюмінаторі пасажира.

лі одц ОМ



Тема: Робота з клавіатурним тренажером.
Закріплення вивченого матеріалу.

Мета: Повторити правила поводження в комп’ютерному класі; закріпити 
знання дітей з теми;

розвивати міжпредметні зв’язки, практичні вміння дітей працювати 
з клавіатурою, пам’ять,увагу,спостережливість; виховувати інтерес 
до предмета, доброту і милосердя.

Методично – дидактичне забезпечення уроку: Комп’ютер, 
клавіатурний тренажер, програми, шаблони звірів, скринька,музика.

 Хід уроку
І. Організація класу. Привітання.

Усміхніться всім навколо:
Небу, сонцю, квітам, людям,
І тоді, обов’язково,
День тобі веселим буде.
Усміхніться одне одному і починаймо працювати.

- Який у вас настрій?
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  Повідомлення завдань уроку.
     - Сьогодні ми закріпимо вміння працювати з клавіатурою, повторимо 
вивчене, навчимося бути вихованими, уважними, дружними і 
милосердними. Вас чекає зустріч з казкою.
      Вправа «Очікування».
ІІІ. Закріплення знань і вмінь учнів.

-  До нас на урок поспішають казкові звірята. Вони йдуть через ліс, в 
якому багато стежок.   Давайте допоможемо їм вибрати безпечну 
стежину.

1.Повторення правил поведінки у кабінеті інформатики та техніки 
безпеки при роботі з  комп’ютером. 
     Вправа «Коло знань»(Називання правил «ланцюжком»).
   -   Щоб звірятам не так страшно було йти і веселіше, давайте на стежині 
розвісимо ліхтарики.
      Вправа «Мозкова атака».(Повторити відомості про комп’ютер).
   -  Для того, щоб вони палали, треба засвітити головний ліхтарик.
2.Робота з програмою «Вундеркіндія»Малюк 1. Арифметика.
    -  Щоб наші друзі знали, що ми їх чекаємо, давайте відправимо 
телеграму, напишемо «чарівні» слова.
3.Робота з текстовим редактором Word. Вправа «Друкування».
     -  Звірята дуже втомилися. Давайте разом відпочинемо. Настав час 



дізнатися, хто ж поспішає до нас?
4.Фізкультхвилинка «Роби, як я».
  Імітаційні вправи з  «Чарівної скриньки»(У скриньці картки з  
малюнками героїв казки «Рукавичка»- мишка, жабка, зайчик, лисичка.  
Діти дістають картку, імітують тварину жестами).
    - Чи всіх героїв казки ми побачили? Кого немає?(Вовка, кабана,  
ведмедя).
    -  Мабуть вони відстали, давайте відправимо за ними автомобіль.
5. Робота з програмою «Відмінник». Вправа «Аладін».
  6.  Релаксація. Пальчикова гімнастика.

1. «Долоня – кулак».
2. «Долоня – кулак – ребро долоні».
3. «Кільце – ланцюг»(великим і вказівним пальцями почергово  

утворювати кільце, ланцюг).
4. «Кільце – ланцюг – щіпка».

     -  Звірі затримались, бо у них зламався транспорт. Ми відремонтуємо 
його.
7.Робота з програмою «Вундеркіндія»Малюк 1. Збери малюнок.
ІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

- Молодці! Ви  зуміли використати свої знання, подолали всі 
перешкоди, працюючи швидко і старанно. 

- Нагадайте, які завдання ми виконували?
- Що сподобалось?
- Чи справдились ваші очікування?
- Звірятам, гадаю, теж сподобалась ваша доброта. Вони приготували 

вам подарунок – пісеньку про дружбу.(Діти слухають 
пісню,танцюють у колі і підспівують). 

- Наш урок закінчується, а казковим героям час повертатися до лісу.
ІV. Домашнє завдання.
Розповісти вдома про наші пригоди. За бажанням намалювати малюнок 
«Казкова зустріч».

Урок 33
           Тема: Графічний редактор. Панель інструментів, палітра.



Повторення вивченого матеріалу.

Мета: Ознайомити  учнів  з  графічним  редактором,  панеллю 

інструментів та палітрою; вчити працювати у графічному редакторі Paint, 

малювати за допомогою комп’ютера; розвивати пам’ять, увагу, мислення, 

художній смак; виховувати потребу у мистецтві.

Методично – дидактичне забезпечення уроку: Комп’ютер, 
зображення графічного редактора Paint, панелі інструментів та палітри, 
зразки малюнків, посібник, ілюстрація Пустунчика. квітка – семицвітка, 
програми, музика.

Хід уроку
І.Організація класу. Привітання.

Я всміхнуся сонечку:
- Здрастуй, золоте!
Я всміхнуся квіточці:
- Хай вона цвіте!
Я всміхнуся дощику:
- Лийся, мов з відра!
Друзям усміхнуся,
Зичу їм добра!

      1.Зустріч з Пустунчиком. Проблемна ситуація.
- Допоможіть Пустунчику потрапити до Квіткового міста. Він приніс 
квітку – семицвітку. Це чарівна квітка, бо кожна пелюсточка – щось 
загадкове. 

- А якого вона кольору? 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  Повідомлення теми і мети 
уроку.

- Сьогодні на уроці ми навчимося працювати у графічному редакторі 
Paint і малювати такі квіти. Закріпимо вміння працювати з 
клавіатурою та вивченими програмами.

ІІІ. Актуалізація знань учнів.
1.Робота з посібником (ст. 24,25,26,27).
2. Повторення правил техніки безпеки на уроках інформатики.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

         1. Пояснення вчителя.

– Щоб відкрити програму «Графічний редактор»,  треба натиснути 

на кнопку:



 Пуск  –  Програми  –  Стандартні  --  Paint.  Перед  вами  відкрилося 

велике біле поле. 

– Як  ви  гадаєте  на,  що  воно  схоже?  Так,  воно  схоже  на  аркуш 

паперу.  На  ньому  створюється  малюнок.  Його  можна  зробити  за 

допомогою  олівця,  або  пензля.  Інструменти  ви  знайдете  ліворуч  від 

білого  поля.  Щоб  вибрати  олівець  вам  достатньо  лише  раз  клацнути. 

Нижче  знаходиться  палітра  кольорів.  Щоб  вибрати  колір  на  палітрі 

потрібно  підвести  вказівник  до  квадратика  з  потрібним  кольором  і 

клацнути лівою клавішею миші. Фарба цього кольору перетече в окремий 

квадратик, що зліва на палітрі кольорів. Тепер ви можете обрати потрібен 

вам інструмент для роботи.

2.  Практична робота.

Розгляньте панель інструментів. Спробуйте використати кожен з них.  На 

білому  фоні  намалюйте  веселку.  Назвіть  послідовність  кольорів.  Такі 

кольори є у квітки – семицвітки.

V. Закріплення знань учнів.
- Пустунчик, напевно, думає, що ми не зуміємо керувати цією 

квіткою. 
- А я знаю чарівні слова:

Пелюсточку відірвем,
Знання свої доведем.

Вправа»Очікування».
- Чи зуміємо ми допомогти Пустунчикові?

(Діти відривають пелюстку, промовляють слова і виконують 
завдання).

1.Створення емоційного настрою. Гра «Коло дружби».
- До кого поспішає Пустунчик? Відгадування загадки 
(Дюймовочка).Складемо фоторобот.
2.Робота з програмою «Вундеркіндія» Малюк 2. Збери обличчя.
- Працюємо точно, щоб не збитися з дороги.
3.Програма «Вундеркіндія» Малюк 1. Арифметика.
- Хто допомагатиме нам у дорозі? Відгадування загадки.

Я, вухатий ваш дружок.



У мене сірий кожушок,
Куций хвостик, довгі вуха.
Я усіх – усіх боюся. (Зайчик).

4. Робота з програмою «Вундеркіндія»Малюк 1. Збери малюнок.
- Наберемося сили з незвичайним зайчиком.
5.Фізкультхвилинка «Сонячний зайчик».

Раз! Два! Час вставати –
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо,
Швидко втому проганяймо!
П’ять! Шість! Засміялись.
Кілька разів понахилялись.
Зайчик сонячний до нас
Завітав у світлий клас.
Будем бігати, стрибати,
Щоб нам зайчика впіймати.
Прудко зайчик утікає
І промінчиками грає.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутися до справ.

-  Весело було із зайчиком і ми не помітили  на дорозі знак. 
6.Робота з текстовим редактором Word.
   Замість крапок треба надрукувати потрібне за змістом слово.(Сонечко).
   Релаксація.

Прилетіло сонечко(руки поставити на парту, загинати пальці)
На мою долонечку, (показати долоні, потягнути)
Крильця червоненькі, (поворушити пальчиками)
Цяточки чорненькі. (Натиснути пальчиками на парту.)
По всіх пальчиках ходило, (пальчики «ходять» по парті)
З мізинчика полетіло. (Показати мізинчики.)

- Чи всі пелюстки квітки ви використали?
Використовуючи кольори квітки – семицвітки зафарбувати 
галявину Квіткової країни і знайти Дюймовочку.
7.Графічний редактор Paint. Розмалюйка. 

VІ. Підсумок уроку.
     Ми потрапили в казкову країну, де багато квіток – семицвіток і 
пелюсток з невиконаними завданнями, які чекають на вас попереду.
-  Чи виправдались ваші очікування?
- З якими програмами працювали?
-  Чому навчилися?



-  Що повторили?
-  Що найбільше сподобалось?
-  Який у вас настрій?
VІІ. Домашнє завдання.
Розкажіть вдома про наші пригоди. Подаруйте мамі чарівну квітку.

Урок 34
  
  Тема:  Відпрацювання практичних навичок  роботи з клавіатурою і 



мишкою.
           Робота з програмами.

     Узагальнення знань.
    
   Мета:     Закріпити знання про будову та правила користування 
комп’ютером, навичок роботи   з клавіатурою і мишкою. Вчити 
працювати з програмами: «Графічний редактор Paint», «Win 
Азбука»,«Відмінник», «Вундеркіндія».Формувати обчислювальні 
навички; аргументовану, чітку, лаконічну мову, орфографічні     вміння; 
вміння розв’язувати нестандартні завдання. Розвивати пізнавальні 
інтереси, творчі здібності, логічне мислення, кмітливість,фантазію, 
винахідливість, увагу і спостережливість при роботі з графічною 
інформацією, бажання працювати творчо, вміння діяти раціонально. 
Виховувати прагнення бути активним у колективних творчих справах, 
самостійність, допитливість, інтерес до навчання.   

      Методично – дидактичне забезпечення уроку: Комп’ютер, 
ілюстрації, картки із завданням – інструкцією, програми, музика 

             
 Хід уроку

І. Організація  до роботи. Привітання.
Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас.
Біля столу станем чемно – хай мине час недаремно.
Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети, 
завдань уроку.
     Сьогодні  ми закріпимо знання, здобуті на попередніх уроках. 
Працюватимемо з програмами:

 «Графічний редактор», «Win Азбука», «Відмінник», 
«Вундеркіндія».
     Розпочати роботу пропоную з ознайомлення з тими завданнями, які 
необхідно виконати.

                                                     План роботи
1. Вправа « Очікування ». 
2. Дидактична гра «Знайомі предмети».
3. Робота з програмами.
4. Робота в групах.
5. Презентація роботи в групі.
6. Підсумок уроку.
                      Пам’ятка – тренінг
Щоб добре все знати, ми будем міркувати, 



малювати, рахувати – свій розум розвивати.
ІІІ. Актуалізація опорних знань, чуттєвого досвіду, підготовчі 
вправи.

1. Вправа « Очікування » ( учні оголошують свої очікування від  
уроку, починаючи фразою: « Я очікую… » ).

2. Вправа « Привітання » ( побажання один одному успіхів ).
- Нам необхідно повторити правила ТБ при роботі з комп’ютером.
3. Правила роботи з комп’ютером ( діти називають 

«ланцюжком»).
- З чого складається комп’ютер?
     На практичних заняттях ви виконували творчу роботу – 
малюнок, уявляли складові компоненти комп’ютера живими 
істотами. По черзі вони будуть приходити із завданнями і ми 
побачимо роботи переможців.

                   Тож до роботи. Бажаю успіхів.( Учні готують робоче місце ).
IV. Узагальнення знань, умінь і навичок учнів.

1.  Включити комп’ютер. Привітання з комп’ютером. ( Перегляд 
мультика ).

2. Завдання Клавіатури. «Win Азбука». Друкування слів на оцінку.
1). Повторення розташування клавіш ( велика буква, пробіл, тире,  
Enter, мова ).

              2). Попередження помилок ( прочитати слово, друкувати 
швидко і уважно ).
     3.   Хвилинка відпочинку.

                Вправи для очей.
                  1). « Тік – так » ( показати як працює годинник ).
                  2). Кругові оберти за годинниковою стрілкою і проти.

 3). « Подивитися на муху » ( уявити, що на кінчик носа сіла  
муха; подивитися на неї прямо).

                  4). « День – ніч » ( сильно заплющити очі, відкрити ).
                  5). « Скік  - скік » ( показати очима як стрибає м’ячик ).
                          ( Ці вправи рекомендовано виконувати з мішечком на 
голові ).
4.Завдання Мишки.» Графічний редактор Paint». Закінчити малюнок .

« Щоб це могло бути? ».
    1). Попередження помилок ( працювати лівою кнопкою мишки,  
користуватись гумкою, пензлем, олівцем, лініями, фігурами;  
сполучати лінії так, щоб використати заливку ).
    2). Аналіз роботи.

5. Комп’ютер відпочиває. Акваріум. (Учні розглядають рибок під музику).
   Вправа  « Кольорові рибки ».



             - Чи уважні ви? Чи запам’ятали  якого кольору на вашому 
моніторі рибки?                           
6. Фізкультхвилинка.              Нахиляюсь, піднімаюсь,
                                                   Повертаюсь, усміхаюсь.
                                                   Присідаю, пострибаю,

         Піднімуся, усміхнуся,
              За роботу в групі приймуся.

7.Творча робота ( групова ).
            Пропоную вам об’єднатися в групи за статтю.

1). Концентрація уваги. Повторення правил роботи в групах .
                             Правила роботи в групі

1. Перед початком роботи обрати лідера ( командира ).
2. Уважно читати завдання – інструкцію.
3. Говорити по черзі, не перебивати один одного.
4. Дотримуватись відведеного часу.
5. Презентувати роботу має командир групи.
6. Дотримуватись правил піднятої руки.
7. Працювати так, щоб не заважати іншим.

2). Самостійна робота учнів.                    
                                        Завдання для груп

І гр.  Вправа « Коло знань » ( мета  - виявити знання учнів ).
      Вчитель визначає тему одним словом, а учні згадують все, що виникає 
у пам’яті, пов’язане з цим словом. ( Комп’ютер ).
                      ІІ гр. Скласти « Сенкан » ( Комп’ютер ).
                                              Комп’ютер
                                              Швидкий, розумний.
                                              Збирає інформацію і автоматично
                                              виконує складні обчислювальні операції.
                                                             Пристрій.

3). Презентація роботи в групі 
                        Правила презентації:

              1. Презентувати спільний проект можуть лідери або 
члени групи по черзі.                     
2. Дотримуватись визначеного часу.   
3. Бути ввічливим і стриманим.            

  8. Завдання Системного блоку. «Відмінник».
     Розв’язування виразів на оцінку.                   
1). Повторення розташування клавіш.  
2). Попередження помилок (порядок дій, обчислювати швидко, бути 
уважним).              
 9. Хвилинка відпочинку.



Вправи для шиї.
             1). Нахили голови вперед – назад, праворуч – ліворуч.
            2). Кругові оберти голови.

             (Ці вправи можна виконувати сидячи і стоячи).  
10. Завдання Монітора. “Вундеркіндія» (Малюк1). Логічна вправа 
«Знайди пару».    
V. Рефлексія.

  - З якими програмами працювали?
- Які ваші враження від уроку? Чи вдалося виконати завдання? 

Чому?                             
- Що, на вашу думку, вдалося найкраще? Чому?
- Чого нового дізналися? Чому ці знання нам потрібні?
- Чи виправдались ваші очікування?

                ( Учні продовжують фразу «Сьогодні на уроці я… .») 
- Як оцінив вашу роботу комп’ютер?  
- Що б ви побажали товаришам?

            VІ. Підсумок уроку.  
1. Бліц – турнір «Так – ні».  
2. Оцінювання – заохочення.  
- Я теж задоволена вашою роботою.  
- Як ви гадаєте, чи знадобляться вміння, які ви сьогодні здобули на 
уроці, в майбутньому? 

 VІІ. Домашнє завдання.
Попрацювати з клавіатурним тренажером.
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