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Т е м а . Сучасні комп’ютери та їх застосування. 
Ознайомлення з “мишею”.

М е т а . Закріпити правила поведінки і безпеки 
життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомити 
дітей зі сферами застосування сучасних комп’ютерів. 
Формувати навички роботи з мишею (наведення вка-
зівника, вибір об’єктів клацанням лівої та правої кно-
пок). Розвивати увагу, пам’ять, розумові операції. 
Стимулювати бажання учнів оволодівати комп’ю-
терною грамотою.

Т и п  у р о к у : комбінований урок.
М а т е р і а л и  д о  у р о к у : підручники, робочі 

зошити, ілюстративний матеріал про використання 
ком п’ютера, комп’ютерна програма “Стрільці по 
яблуках” з програмного продукту “Сходинки до 
інформати ки Плюс”.

Х і д  у р о к у

I. Організаційна частина (1–2 хв)

 В нас робота є цікава,
 Попрацюємо на славу!
 Взнаєм, що комп’ютер може, 
 Як в житті нам допоможе.

II. Перевірка домашнього завдання  (2–3 хв)

Завдання з рубрики “Для розумників і розум- y
ниць” підручника (с. 5).

Віра САмОÄªЛОВА, 
вчитель початкових класів зОШ І–IIІ ступенів, 
смт Червоне, Ãлухівський рн, Сумська обл.

Тут заховалася цифра 9. 
Знайди хоча б 15 схованок.

— Хто скільки схованок знайшов для цифри 9? 
(Відповіді учнів).

— Назви ім’я та прізвище кожної з дівчаток, 
якщо відомо, що Іринка і Олеся навчаються в од-
ному класі. ̄ хні прізвища Василькова та Курочкіна, 
а Іринка вища за Василькову.

Відповідь: Іринка Курочкіна та Олеся Василькова.

Починаючи з 2013/2014 навчального року, відповідно до нового Державного стан-
дарту, молодші школярі ознайомлюватимуться з інформаційно-комунікаційними техно-
логіями, вивчаючи курс “Сходинки до інформатики” з 2-го класу.

Ухваленню такого революційного рішення передував десятирічний досвід викладан-
ня курсу як варіативної складової навчальних планів. Результати Конкурсу на кращу 
 розробку уроків з курсу, який проводився видавництвом “Світич” за підтримки Інститу-
ту  інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, показали, що 
 ме тодика викладання предмета лишається складним й актуальним питанням. 

Щоб допомогти педагогам успішно підготуватися до впровадження курсу “Сходинки 
до інформатики” як обов’язкового, подаємо кращі зразки методичних розробок  окремих 
уроків, авторами яких є переможці Конкурсу.

СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ
вивчатимуть усі молодші школярі

Варіативні курси  Сходинки до інформатики

Конспект уроку для 2-го класу з інтегрованого курсу
“Сходинки до інформатики”

Що може комп’ютер
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III. Розвивальні завдання (6–8 хв)

1. Виконання завдань у робочому зошиті.

“Впиши слово у ромб” y  (урок 2, завдання 2).
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Відповідь. У ромб слід вписати слово “ДАР”. 

“Скільки кубиків?” y  (урок 2, завдання 3).

Відповідь: 13; 10; 13 кубиків.

2. Усна колективна робота.

Вчитель відкриває написані на дошці ряди чисел.

— Знайдіть закономірність, за якою побудова-
ний кожний ряд. Який із цих рядів не схожий на 
два інші?

 1) 22, 25, 28, 31, 34;
 2) 21, 24, 27, 30, 33;
 3) 23, 24, 25, 26, 27. 

Відповідь: числа третього ряду відрізняються 
одне від одного на 1, а першого і другого — на 3.

IV. Робота над темою уроку (8–10 хв)

1. Опрацювання статті підручника “Ùо може 
комп’ютер?” (с. 6).

Читання тексту вчителем. Вибіркове читання 
учнями.

Áесіда за змістом прочитаного:

— Куди Ганнуся і Мудрунчик повели Åлзіка? 
— Що його зацікавило? 

— Для чого використовують комп’ютер у супер-
маркеті?

— А у залізничних та авіакасах?
— Чи допомагають комп’ютери у роботі інже-

нерів?
— Що найбільше сподобалось Åлзікові під час 

екскурсії?
— Яку назву ви дали б цій історії? 

2. Проблемне запитання “ßкі речі може замі-
нити комп’ютер?”.

Колективне обговорення на матеріалі домашньо
го завдання (робочий зошит, урок 1, завдання  1).

— Який із цих речей комп’ютер здатний заміни-
ти? З’єднай їх зображення з овалом у центрі. По-
ясни свій вибір.

Уточнення і доповнення відповідей дітей учи
телем.

V. Фізкультхвилинка (1–2 хв)

Діти виконують дії, про які йдеться у віршику:

 Працювали ми, трудились
 Так, що трішки вже й стомились.
 Встаньмо, руки догори,
 Помахали — раз, два, три.
 Вліво, вправо нахилились,
 На сусіда подивились,
 Одне одному всміхнулись,
 Кругом себе повернулись.
 Все в порядку? Потягайтесь
 І за парти повертайтесь.

VI. Робота з комп’ютером (13–15 хв)

1. Повторення правил безпечної поведінки. 
Гра “Так чи ні?”.

— Роботу з комп’ютером починай, не чекаючи 
дозволу вчителя. (Ні).

— Стіл завжди тримай у чистоті. (Так).
— Якщо зголоднів, їж і пий за комп’ютерним 

столом. (Ні).
— Åкран витирай лише сухою серветкою. (Так).
— Сміливо берися за розетки і всілякі прово-

ди.  (Ні).
— Утомився? Поклади руки на клавіатуру і від-

починь. (Ні).

Варіативні курси  Сходинки до інформатики
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— Що його зацікавило? 
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— З комп’ютером працюй лише чистими рука-
ми.   (Так).

— Щоб краще бачити, нахиляйся близько-
близь ко до монітора. (Ні).

2. Інструктаж учителя. Ознайомлення з мані-
пулятором “миша”.

— Сьогодні ми навчимося користуватися ком-
п’ютерною мишею та допоможемо веселим ско-
морохам зібрати яблука. Яблука ростуть високо, а 
тому дістати їх можна тільки влучним пострілом з 
лука. Керуємо стрільцями за допомогою миші. 
Долоня правої руки лежить на миші: вказівний па-
лець на лівій кнопці, а середній на правій. Коли ви 
пересуваєте мишу по килимку, по екрану рухаєть-
ся стрілка-вказівник, якою ви й прицілюєтесь 
у яблуко. Клацнувши вказівним пальцем ліву 
 кнопку миші, подаєте стрільцю команду зробити 
постріл. 

Вчитель розповідає та демонструє, як правиль
но тримати руку на миші, як користуватися цим 
пристроєм.

3. Робота учнів з комп’ютерною програмою 
“Стрільці по яблуках”. 

Етап 1. На екрані лише один стрілець із жовти
ми стрілами, який стоїть зліва. Яблука на дереві 
жовтого кольору.

Учитель уважно спостерігає за роботою кожно
го з учнів, за тим, як лежить його рука на маніпу
ляторі, виправляє та допомагає.

4. Релаксація. 

Вправа 1. Повільні рухи очима вправо–вліво, 
вгору–вниз (4–5 разів).

Вправа 2. Посидіти із заплющеними очима, 
рахуючи до 30.

5. Продовження роботи з комп’ютером. 

Етап 2. Використання правої кнопки миші. Яб
лука на дереві червоні. з’являється другий стрі
лець із червоними стрілами. Він стріляє по черво
них яблуках. Лівий стрілець у цей час відпочиває.

— Тепер попрацюємо середнім пальчиком, який 
лежить на правій кнопці миші. Ця кнопка зараз 
буде керувати стрільцем з червоними стрілами, 
який стоїть справа.

Учні опрацьовують навички наведення вказівни
ка та вибору об’єктів клацанням правої кнопки 
миші. Учитель за потреби допомагає.

Етап 3. Використання лівої та правої кнопок 
миші. Обидва стрільці активні, яблука на дереві і 
жовті, й червоні. 

— А зараз користуємося двома кнопками миші 
по чер зі. Ліва кнопка керує стрільцем, який зліва, 
а  права  — тим, що справа. Лівий стрілець здатний 
влучити тільки у жовті яблука, а правий — тільки у 
червоні. 

VII. Підсумок уроку (1–2 хв)

Запитання для підсумкової бесіди.

— Що сподобалося на сьогоднішньому уроці? 
— Що може робити комп’ютер?
— Людям яких професій він потрібен у роботі?
— Чим ми навчилися сьогодні користуватись?
— Що можна робити за допомогою миші?
— Хто сьогодні був найвлучнішим стрілком? Хто 

жодного разу не схибив?
— Кому вдалося збити найбільшу кількість яблук?

VIII. Домашнє завдання (1–2 хв) 

Виконати завдання рубрики “Для розумників і  y
розумниць” (підручник, с. 7). 
Виконати завдання 1 у робочому зошиті  y (урок  2).

ЗАУВАГИ для ВчИтеля

Кількість яблук на дереві на першому та другому етапах — 18, на третьому етапі — 24. 

Вчитель може в будь-який момент перейти до іншого етапу, натиснувши на клавіатурі клавішу 
з цифрою “1”, “2” або “3”, відповідно до номера етапу. Цим варто скористатись, якщо дехто з 
учнів не встиг завершити завдання одного з етапів гри і треба перейти до іншого етапу.

Клавіша Пропуск використовується, щоб розпочати роботу програми, а також, щоб перерва-
ти певний етап гри та розпочати його знову.

Після пострілу слід дочекатися, доки стрілець при-
готується, і тільки тоді робити наступний постріл, 
клацаючи однією з кнопок миші. 

Якщо учень “загубив” вказівник миші, не може 
знайти його на екрані, порадьте йому простежити за 
напрямком, в якому прицілюється стрілець (або зна-
йти перетин цих напрямків, якщо стрільців двоє). 

На третьому етапі, коли на дереві є яблука обох 
кольорів, зверніть увагу учнів на ланцюжок мірку-
вань: жовте яблуко — жовті стріли — лівий стрілець — 
ліва кнопка миші.

Варіативні курси  Сходинки до інформатики 
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Т е м а.  Інформація. Програма “Тетравекс”.
М е т а.  Закріпити уявлення про інформацію, її 

джерела. Вдосконалювати навички роботи з мишею. 
Розвивати логічне мислення, пізнавальні здібності, 
просторову уяву. Формувати відповідальне ставлен-
ня до комп’ютерної техніки, до правил безпечного ко-
ристування комп’ютером. Виховувати інформаційну 
культуру та інтерес до знань.

Т и п  у р о к у: урок засвоєння нових знань. 
М а т е р і а л и  д о  у р о к у:  підручники, робочі 

зошити, комп’ютерна програма “Тетравекс” з про-
грамного продукту “Сходинки до інформатики Плюс”.

Х і д  у р о к у

I. Організаційний момент (1–2 хв)

Щоб урок пройшов не марно,
Треба сісти рівно й гарно,
I довкола озирнутись,
I сусіду посміхнутись.
А знання щоб здобути,
Слід уважними бути!

II. Перевірка домашнього завдання (3–4 хв)

1. Завдання “Розташуй камінці” з рубрики  
“Для розумників і розумниць” підручника 
(с. 11).

Навколо квітника квадратної форми потрібно 
розташувати 14 камінців так, щоб уздовж кожної 
сторони була однакова кількість камінців.

Відповідь:

 

2. Завдання “Утвори малюнок” з робочого зо-
шита (урок 4, завдання 6).

Розгляньте приклад, як з першого малюнка 
отримали другий, і утвори малюнок за аналогією.

Відповідь:

III. Розвивальні завдання (3 хв)

1. Усна колективна робота.

— Над річкою летіло 5 метеликів, 2 ластівки, 
4 чайки. Скільки птахів летіло над річкою? (6   птахів). 

— Запиши число 10 трьома одиницями. (11 – 1 = 10).
— Уяви, що ти водій автобуса. В автобусі 28 

місць на яких сидять16 чоловіків і 12 жінок. Крім 
них, в автобусі стоячи їдуть ще 5 чоловіків. Скіль-
ки років водію автобуса? (Стільки скільки учневі).

— Кришка столу має 4 кути. Один кут відрізали. 
Скільки стало кутів у стола? (5).

2. Виконання завдань у робочому зошиті.

“Скільки сімок?”  y (урок 5, завдання 4).
У гуртожитку 100 кімнат. Скільки разів на две-

рях написано цифру “7”?

Відповідь: 12 разів.

“Які квіти посадили дівчатка?”  y (урок 5, зав
дання 5).

Дівчатка з Квіткового міста — Маківка, Ромашка 
і Зірочка — посадили на центральній площі квіти: 
маки, ромашки і зірочки. Жодна з дівчаток не по-
садила квітку, від якої пішло її ім'я. Які квіти поса-
дила кожна дівчинка, якщо відомо, що ромашки 
посадила не Маківка.

мак ромашки зірочки

Маківка —

Ромашка

Зірочка

Відповідь: Маківка посадила зірочки; Ромашка — 
мак, Зірочка — ромашки.

Людмила ШКВОРЕЦЬ, вчитель хімії та трудового 
навчання загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1, 
м. Кам’янськ, Кам’янський рн, Черкаська обл.

У світі інформації
Конспект уроку для 3-го класу з інтегрованого курсу  

“Сходинки до інформатики”

Варіативні курси  Сходинки до інформатики 
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ІV. Опрацювання теми уроку (8–9 хв) 

1. Читання статті з підручника “З чого склада-
ється комп’ютер” (стор. 12). 

2. Бесіда за змістом прочитаного.

Що таке інформація? —
Звідки вона надходить? —
Яку інформацію повідомляють предмети,  —

 зображені на малюнку в підручнику?

   
Що таке інформатика? —

3. Гра “Інформація про предмет”.

Розкажіть інформацію про … (олівець, дошку, 
книгу, стіл…).

4. Самостійне виконання завдань у робочому 
зошиті.
“Утвори істинне висловлювання” y  (урок 5, 
зав дання 1).

Утвори істинне висловлення, з’єднавши з від-
повідними прямокутниками.

телевізор

відомості

комп’ютер

повідомлення

радіо

новина

Інформація —  
це …

Відповідь: відомості, повідомлення, новина.

“Наведи приклади інформації” y  (урок 5, зав
дання 2).

Приклади відповідей: на вулиці іде дощ; на дошці 
є напис; я сьогодні вивчив вірша.

V. Фізкультхвилинка (1–2 хв)

Діти показують дії, про які йдеться у віршику:

Ми йшли, йшли, йшли… I рушили далі.
Ось до лісу дійшли Ми лісочком ішли,
І лісочком пішли. Пташенятко знайшли.
Там горішки знайшли Нахилилися, підняли,
I грибочки знайшли. У гніздечко поклали
Дотягнулися, зірвали, I рушили далі.
У кошики поклали. Ми йшли, йшли, йшли
Нагнулися, підняли, І додому прийшли.
У кошики поклали

VІ. Робота з комп’ютером (14–15 хв)

1. Повторення правил поведінки і безпеки 
життєдіяльності в комп’ютерному класі 
(технологія “Незакінчені речення”).

— Комп’ютер вмикати можна тільки…
— Біля комп’ютера не можна …
— Торкатися пальцями монітора  …
— Сидіти перед комп’ютером потрібно так, 

щоб…

2. Іструктаж учителя. Робота з програмою 
“Тет  равекс”. 

— Сьогодні ми працюватимемо з програмою-
головоломкою “Тетравекс”. Користуючись мишею, 
необхідно перенести квадратики з правого по ля на 
ліве. При цьому розташовувати квадратики потріб-
но так, щоб кольори сусідніх сторін були однакові. 
Якщо квадратик покладено неправильно, то він 

ЗАУВАГИ для ВчИтеля
Розвивальна гра Тетравекс призначена для розвитку логічного мислення, просторової уяви та 

уваги. Велика кількість рівнів складності та відкрита для поповнення база завдань дозволяє здій-
снювати диференціацію навчання та використовувати програму неодноразово.

Меню програми складається з пунктів: Нова гра, Розмір, Вигляд, Рекорди, Автозбирання/
Підказка, Параметри, Допомога. Кнопка Розмір дозволяє змінити розмір поля (від 2х2 до 6х6). 
Інші налаштування програми здійснюються у вікні Параметри.

У цьому вікні можна обрати тип підказки (Автозбирання чи Підказка кроку). У режимі Автозби
рання буде здійснюватись автоматичне збирання візерунка доти, доки учень не натисне кнопку 
Стоп. У режимі Підказка позначається квадратик в правому полі та місце, на яке його потрібно по-
ставити у лівому. У вікні Параметри можна також змінити кількість кольорів, які використовують-
ся (від 2 до 9). Таким чином можна підвищувати 
або знижувати складність гри залежно від успіш-
ності учнів. Завдання для гри генеруються випад-
ково або обираються з бази візерунків, яку можна 
поповнювати. Щоб відкрити редактор завдань слід 
натиснути кнопку Редактор у вікні Пара метри.

В правому нижньому куті екрана відображається 
час, витрачений на виконання завдання. Цей по-
казник можна використати під час оцінювання до-
сягнень учнів.

Варіативні курси  Сходинки до інформатики 
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Ольга КРИЖАНІВСЬКА, Катерина РЕШЕтНЯК, тетяна ЦУмАН,  
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з поглибленим вивченням іноземних мов, м. Канів, Черкаська обл.

Комп’ютерна мережа
Конспект уроку для 4-го класу з інтегрованого курсу  

“Сходинки до інформатики”

Т е м а .  Поняття про комп’ютерну мережу. Все-
світня мережа Інтернет.

М е т а .  Сформувати уявлення про комп’ютерні 
мережі; ознайомити з поняттям локальної мережі та 
глобальної мережі Інтернет. Сформувати вміння зна-
ходити країни на карті Європи. Закріпити знання 
назв столиць країн. Розвивати просторову уяву. Ви-
ховувати культуру поведінки у кабінеті інфор матики. 

Т и п  у р о к у :  комбінований урок.

М а т е р і а л и  д о  у р о к у :  підручники, робочі 
зошити, комп’ютерна навчально-розвивальна про-
грама “Поштовий голуб: Європа” з програмного про-
дукту “Сходинки до інформатики Плюс”.

Х і д  у р о к у

І. Організаційна частина (1–2 хв)

Чи цікаво вам дізнатись,
Що сьогодні може статись?
Ну, то сядемо рівненько,
Попрацюємо гарненько.

ІІ. Перевірка домашнього завдання (2–3 хв)

Завдання з робочого зошита. 

“Розгадай ребуси” y  (урок 1, завдання 2).

Відповіді: Київ, Львів, Житомир. 

“На якому поверсі тепер чарівник?” y  (урок 1, 
завдання 4).

Чарівник жив на третьому поверсі десятипо-
верхового будинку. Одного дня йому захотілось 
жити вище, і він… перевернув будинок дахом 
 донизу. На якому поверсі опинилася квартира 
 чарівника? 

Відповідь: на 8 поверсі.

 повернеться на попереднє місце. Гра буде закін-
чена після того, як усі квадратики будуть перене-
сені наліве поле. 

Натисніть кнопку Автозбирання та переглянь-
те як програма збирає візерунок.

Тепер натисніть кнопку Розмір, оберіть пункт 
2х2 та складіть квадратики самостійно.

3. Релаксація.

Вправа  1. заплющте очі. Відкрийте. Швидко 
покліпайте віями. Подивіться на середину дошки, 
затримайте погляд, а потім на долоньку своєї 
руки, затримайте погляд. зробіть кругові рухи 
очима вліво, а потім вправо. Повільно переводьте 
погляд вгору–вниз і навпаки. 

Вправа 2. Поаплодуйте собі — ви добре пра
цюєте на уроці.

4. Продовження роботи з комп’ютером.

Учитель перевіряє, як учні виконали завдання 
та пропонує установити розмір поля 3х3.

VІI. Закріплення вивченого матеріалу (2–3  хв)

1. Технологія “Мікрофон”.

— Що таке інформація?
— Які джерела інформації є в ком п’ютерному 

класі?

2. Самостійне виконання завдання  
“Впиши слово” у робочому зошиті  
(урок 5, завдання 3).

Впиши пропущене слово. y

__________________— це наука, яка вивчає пи-

тання про пошук, збереження, обробку, розпо-
всюдження та використання інформації.

Відповідь: пропущене слово — інформатика.

VІII. Підсумок уроку (1–2 хв)

Учні розповідають (вправа “Продовж речення”).

Сьогодні на уроці я:

— навчився (лася)… 
— дізнався (лася) …
— повторив (ла) … 
— закріпив (ла) …
— удосконалив (ла) …

Учитель підбиває підсумки уроку, та оцінює на
вчальні досягнення учнів.

IX. Домашнє завдання (1 хв)

Виконати завдання “Для розумників і розум- y
ниць” з підручника (с. 13).
Виконати в робочому зошиті завдання 6  y
(урок  5).

Варіативні курси  Сходинки до інформатики 
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Ми йшли, йшли, йшли… I рушили далі.
Ось до лісу дійшли Ми лісочком ішли,
І лісочком пішли. Пташенятко знайшли.
Там горішки знайшли Нахилилися, підняли,
I грибочки знайшли. У гніздечко поклали
Дотягнулися, зірвали, I рушили далі.
У кошики поклали. Ми йшли, йшли, йшли
Нагнулися, підняли, І додому прийшли.
У кошики поклали

— Як називають найвідомішу глобальну мережу?
— Що потрібно для забезпечення роботи ме-

режі?

3. Самостійне виконання завдання у робочому 
зошиті (урок 2, завдання 1).

Утвори істинні висловлювання з’єднавши овал 
з відповідними прямокутниками.

Відповідь: 

програма для пошуку ін фор-
ма  ції на комп’ютерах, що 
роз  та шо  вані по всьому світу.

пристрій для підключення 
до все світньої інформацій-
ної мережі.

всесвітня комп’ютерна ме-
режа, яка об’єднує мільйо-
ни ком п’ю те рів в єдину ін-
формаційну систему.

Інтернет — 
це …

VІ. Фізкультхвилинка (1–2 хв)

Діти встають та виконують дії, про які йдеться у 
віршику:

Плеснемо в долоні двічі,
Тупнемо ногами тричі,
На носок, на каблучок.
Руку вліво,
Руку вправо,
Ми танцюєм козачок.
Раз — присядем,
Два — присядем,
І продовжимо урок.

VІІ. Робота з комп’ютером (13–15 хв)

1. Повторення правил поведінки і безпеки 
жит тєдіяльності в комп’ютерному класі. 

Проводиться гра “Правильно–неправильно”. Як
що вислів правильний — діти сплескують у доло
ні, якщо ні — тупають ніжками.

Всі ми витерли взуття,
Щоб не нести в клас сміття. (Плещуть у долоні)

А щоб сіли ми за парту, 
Вчитель нам дає команду! (Плещуть у долоні)

Ти підсунь дисплей близенько,
І дроти поправ хутенько! (Тупають ніжками)

Від екрана ти відсядь... 
Сантиметрів п'ятдесят! (Плещуть у долоні)

Хоч стомились в мене очі, 
Та все ж граюся охоче! (Тупають ніжками)

Я дротів не зачіпаю, 
Правило це добре знаю! (Плещуть у долоні) 
Час даремно не марную —
Із комп’ютером працюю.
Думав, що на 2 хвилини, 
А просидів 3 години. (Тупають ніжками)

ІІІ. Розвивальні завдання (4–6 хв)

1. Самостійне виконання завдань у робочому 
зошиті. 

“тризначні числа” y  (урок 2, завдання 2).
Скільки тризначних чисел можна скласти з 

цифр 1, 5, 7 за умови, що цифри в кожному числі 
не повторюються? Запиши всі такі числа. 

Відповідь: 157, 175, 571, 517, 715, 751.

“Розшифруй прислів’я” y  (урок 2, завдання 5).
Перестав літери в кожному слові й прочитай 

прислів’я.

ДÅЛÞÉ ТАÉПÈ, А ВІÉС МУРОЗ ÉАМ

Відповідь: Людей питай, а свій розум май.

2. Виконання завдання з рубрики “Для розум-
ників і розумниць” підручника (с. 7).

Розстав у кімнаті 10 стільців так, щоб уздовж  y
кожної з чотирьох стін стояла однакова кіль-
кість стільців.

Відповідь: 

ІV. Àктуалізація опорних знань (3–4 хв)

1. Виконання завдання.

На дошці записано слово РÅÆАÌÅ.

— Молодша сестричка Ганнусі збирала слова з 
кубиків. Котик біг, зачепив кубики і вони переплу-
тались. Яке слово було зібрано?

Букви, з яких складається слово записані на 
дошці. (Відповідь: мережа)

2. Технологія  “Мозковий штурм”. 

— Що означає слово “мережа”? (Учні висловлю
ють думки).

V. Вивчення нового матеріалу (5–8 хв)

— Відповіді на запитання “Що таке комп’ютерна 
мережа? Якою вона буває?” ви знайдете  в під-
ручнику. Відкрийте його на сторінці 6.

1. Читання статті підручника “Êомп’ютерна 
мережа” (с. 6). 

2. Бесіда за змістом прочитаного.

— Для чого використовують комп’ютерні ме-
режі? 

— За допомогою яких засобів з’єднуються між 
собою комп’ютери?

— Які бувають комп’ютерні мережі?
— В яку мережу об’єднані комп’ютери в шкіль-

ному комп’ютерному класі?

Варіативні курси  Сходинки до інформатики
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ЗАУВАГИ для ВчИтеля

У верхній частині екрана розташоване приховане 
меню, яке складається з пунктів: задача, Складність, 
Параметри, Розпочати та Припинити. 

Пункт задача містить два типи завдань: “Країни” та 
“Столиці”. А рівень складності можна обрати в пункті 
меню Складність.

Ïравила виконання завдань типу “Країни”. 
Під час виконання завдання цього типу передбаче-

но три рівні складності. 
На першому рівні назви всіх країн позначені на кар-

ті, по них легко орієнтуватись. На другому — назва 
країни з’являється лише тоді, коли на неї навести вка-
зівник, а на третьому — назви країн взагалі відсутні. 

Ïравила виконання завдань типу “Столиці”. 
Під час виконання завдання цього типу передбачено чотири рівні складності. 
На першому рівні на карті позначено назви усіх країн та їхніх столиць. На другому — назви кра-

їн залишаються, але назва столиці з’являється лише тоді, коли на неї навести вказівник. На тре-
тьому рівні — назви країн і назви міст зникають, але якщо на країну навести вказівник, з’являється 
її назва. На четвертому, найскладнішому, рівні назви країн та столиць відсутні. Після завершення 
кожного рівня з’являється повідомлення про результати гри.

Перелік країн, які використовуються у завданнях, можна вибрати у пункті меню Параметри.
Типи та рівні завдань може обирати як вчитель, так і учень.

2. Інструктаж учителя. 

Сьогодні ми знову, як і на попередньому уроці, 
працюватимемо листоношами, допомагаючи пош-
товому голубові розносити листи. Але тепер це 
листи в інші країни. Перед вами на екрані — карта 
Європи. Голуб тримає лист на якому написана 
країна, де мешкає адресат. Знайди на карті по-
трібну країну, наведи на неї вказівник і клацни ліву 
кнопку миші. Якщо ти не помилився, голуб доста-
вить лист за адресою.

Тепер знайди на карті слова Розпочати 1й рі
вень і клацни ліву кнопку миші.

3. Робота з комп’ютером.

Учні виконують завдання типу “Країни”. Учитель 
стежить за виконанням та за необхідності змінює 
рівень складності.

4. Релаксація. Вправи для очей.

Вправа  1. Нахиляння го
лови вперед–назад, вліво–
вправо (темп помірний).

Вправа 2. Вправи для 
очей. Ìіцно заплющити очі на 
5 секунд, потім розплющити 
на 5 секунд.  По вторити 6 ра
зів. Швидко покліпати про
тягом 30 секунд.

5. Продовження роботи 
з ком   п’ютером.

Учні виконують завдання 
типу “Столиці”. 

VIIІ. Підсумок уроку (1–2 хв)

Технологія “Незакінчені речення”.

— З’єднанні між собою комп’ютери утворю-
ють  … (комп’ютерну мережу).

— У шкільному комп’ютерному класі комп’ютери 
об’єднані в … (локальну мережу).

— Найвідомішою глобальною мережею є … (Ін
тернет).

— Для забезпечення роботи мережі використо-
вується … (спеціальне обладнання та програми).

IХ. Домашнє завдання (1  хв)

Виконати завдання “Скільки прапорців мож на  y
скласти” з рубрики підручника “Для розумни-
ків і розумниць” (с. 7).
Виконати в робочому зошиті завдання 3 та 4  y
(урок 2). 

Àíîíñ

Методичний посібник з розробками всіх  уроків 

курсу “СХОДÈНÊÈ ДО ІНФОРМÀТÈÊÈ” для

2–4-х класів, схвалений МОНмолодьспорту України, 
 незабаром вийде з друку у видавництві “Світич”.

Автори розробок — переможці Всеукраїнського конкурсу, 

який проводився видавництвом “Світич” за підтримки 

 Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмо-

лодьспорту України.
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