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Дорогі друзі!

Сьогодні ви вирушаєте в  нову подорож світом дивовижних 
наук. Інформатика — це наука, яка вивчає різні способи подання 
інформації, а  також методи роботи з  нею за допомогою технічних 
засобів. 

Вивчаючи дизайн і  технології, ви навчитеся працювати 
з  різними інструментами та матеріалами, проєктувати 
й  створювати чудові вироби. 

Вашим надійним супутником у  подорожі буде комп’ютер. Він 
допоможе вам і  в навчанні, і  на відпочинку, і  в побуті. 

Отже, будьте уважними і  наполегливими. Візьміть із собою 
старанність, уяву та фантазію — і  вирушаймо!

Автори

Міркуємо,  
даємо відповідь

Працюємо  
разом

Працюємо  
з комп’ютером 

УМОВнІ ПОЗнАЧЕннЯ

Творча 
майстерня

Скарбничка 
цікавого

Лабораторія 
дослідників

STEM
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АБЕТКА поведiнки та БЕЗПЕКИ
СьОгОДнІ Ви:
zz дізнаєтеся, навіщо існують правила;
zz з’ясуєте, яких правил потрібно дотримуватися під 

час роботи з  комп’ютером;
zz навчитеся вправам, які потрібно виконувати 

в  перервах між роботою з  комп’ютером.

З'ЯСОВУєМО, ЯКІ бУВАюТь ПРАВиЛА 

У своєму житті людина дотримується багатьох правил. Це пра-
вила поведінки в  громадських місцях, правила переходу вулиці, 
правила протипожежної безпеки тощо. Певних правил ми дотри-
муємося під час ігор і  змагань.

Розглянь малюнки. За якими правилами діють люди? Які можуть 
бути наслідки, якщо не дотримуватися правил?

Прочитай уривок із твору «Повчання дітям» київського князя 
Володимира Мономаха (XII століття). Що це за правила? 

«Старих шануйте, як батька, а  молодих  — як братів своїх 
рідних. не лютувати словом, не ганьбити нікого в  розмові, 
не сміятися багато». 

Існують спеціальні інструкції  — правила користування різними 
пристроями та інструментами. Виконання цих правил допоможе 
тобі зберегти здоров'я та не пошкодити інструменти й  пристрої.

СЛОВниЧОК
zz правила 

поведінки
zz правила 

безпеки
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ПОВТОРюєМО ПРАВиЛА ПОВЕДІнКи ТА бЕЗПЕКи

 Підготуй робоче місце, прибери зайві речі.
 Переконайся у  відсутності видимих 

пошкоджень пристроїв, перевір справність 
інструментів. 

 Роботу розпочинай і  завершуй лише з  дозво-
лу вчителя.

 не ремонтуй інструменти й  пристрої 
самотужки — поклич учителя.

 Сиди прямо, слідкуй за поставою. Уважно слухай учителя.
 Після завершення роботи прибери своє робоче місце.

Добери до правил роботи з  комп’ютером відповідні малюнки.
1)  не вмикай комп’ютер без дозволу вчителя.
2)  не торкайся дротів і  розеток.
3)  не торкайся задніх стінок системного блока та  монітора.
4) Час безперервної роботи за комп’ютером — 15 хвилин.

А б В г

Поміркуй, як краще організувати своє робоче місце в  школі 
і  вдома. Чия допомога тобі знадобиться?

Пам’ятай: у  комп'ютерному класі до кожного 
робочого місця підведено небезпечну для 
життя напругу. Тому суворо дотримуйся 
усіх правил поведінки та безпеки.

!



6

ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: підготуватися до роботи з  комп’ютером.

Порядок виконання

 Опрацюй алгоритм вмикання комп’ютера.
1) Увімкни монітор.
2) натисни кнопку Power на системному блоці.
3) Дочекайся завантаження комп’ютера. До за-

кінчення завантаження не натискай клавіші 
або  кнопки.

 Виконай вправи для очей.
Заплющ очі на рахунок 1–4. Потім розплющ 
очі, подивися вдалину на рахунок 1–6. Повто-
ри вправу 4–5 разів.

ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Які існують правила? навіщо?
 Яких правил поведінки слід дотримуватися під час роботи 

з  інструментами та пристроями? Чому?

Тестове завдання
 Закінчи речення. Після 15–20 хвилин роботи за комп’ютером 

потрібно робити перерву, щоб зберегти:
А комп’ютер  Б своє здоров’я  В електрострум

Творче завдання
 Розроби фізкультхвилинку для себе та своїх друзів. Проведи 

її в  класі разом із вчителем.

Логічна задача
 Які правила гри «хрестики-нолики»? 

Як потрібно діяти у  грі, щоб виграти, 
якщо твій хід перший?

Під час виконання всіх практичних завдань дотримуйся правил 
роботи з  інструментами та пристроями!!
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СКЛАДАєМО СЕРВЕТКУ

Існують правила сервірування стола. 
Деякі з  них ти вже знаєш. Чудовою 
прикрасою стола стануть паперові та 
полотняні серветки. Їх можна скласти 
різними способами. Це створює відчуття 
свята. 
Завдання: скласти серветку для прикрашання святкового стола.

Підготуй: полотняну або паперову серветку, мотузочку, пласти-
кову кульку.

Порядок виконання

   

Запропонуй свій спосіб складання серветки.

ЛАбОРАТОРІЯ ДОСЛІДниКІВ

Ключове питання: чому і  як потрібно дбати про очі?

Дослід 1. Щільно затули очі долонями й  пройди прямо по кім-
наті. Потім пройди з  розплющеними очима. У  чому різниця?

Дослід 2. Сядьте парами навпроти один одного. Зненацька ле-
генько плесніть у  долоні перед очима сусіда або сусідки. Що 
відбулося з  очима?

Довідничок юних дослідників
найбільший обсяг інформації людина 
отримує за допомогою очей. Очі 
допомагають розрізняти предмети, 
орієнтуватися в  просторі. Природа подбала, 
щоб захистити наші очі від шкідливого 
зовнішнього впливу, надала їм повіки, вії. 
А  вправи для очей допоможуть зняти втому, 
зміцнити м'язи очей.

STEM
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СьОгОДнІ Ви:
zz згадаєте способи сприйняття інформації;
zz з’ясуєте, що таке повідомлення;
zz дізнаєтеся про носії повідомлень.

ЗгАДУєМО СПОСОби СПРийнЯТТЯ ІнфОРМАЦІЇ 

Ми постійно маємо справу з  інформа цією. Інформація  — це ві-
домості, які ми отримуємо з  навколишнього світу. У  цьому нам 
допомагають органи чуття. Тому інформацію за способом сприй-
няття поділяють на слухову, зорову, нюхову, смакову, дотикову. 

Розглянь малюнок. Яку інформацію за способом сприйняття от-
римують діти й  дорослі?
не тільки люди, а  й тварини та рослини здатні отримувати ін-
формацію з  навколишнього середовища. Доведи цю думку.

СЛОВниЧОК
zz інформація
zz повідомлення
zz носії повідомлень

iНФОРМАЦiЯ ТА повiдомлення
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ЗнАйОМиМОСЯ З  ПОнЯТТЯМ ПОВІДОМЛЕннЯ

Коли ми спілкуємося з  друзями, слухаємо музику, читаємо книж-
ки, ми отримуємо інформацію. Інформація надходить до нас за 
допомогою повідомлень. 

Малюнки, звуки, тексти  — це повідомлення, які містять певну 
інформацію. Спосіб подання повідомлення вибирають залежно 
від того, як воно буде передаватися.

Розглянь, які бувають повідомлення за способом подання.

Повідомлення  
за способом подання

графічні

Текстові 

Умовні сигнали, жести

Мультимедійні

Звукові

Які повідомлення за способом подання отримують люди, зобра-
жені на малюнку нижче?
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ДІЗнАєМОСЯ ПРО нОСІЇ ПОВІДОМЛЕнь

Люди здавна передають одне одному інформацію за допомогою 
повідомлень. наприклад, запорізькі козаки сигналізували про не-
безпеку, ударяючи в  литаври, розпалюючи вогнища. Колись люди 
висікали на скелях та каменях зображення, розписували посуд. 

З виникненням писемності стало зручно зберігати інформацію 
у  вигляді текстових повідомлень. Для цього використовували 
папірус, пергамент, папір тощо. Згодом люди винайшли багато 
інших засобів для збереження повідомлень.

Об’єкти, на яких зберігаються повідомлення, називають носіями 
повідомлень.

Розглянь малюнки. Які носії повідомлень тобі знайомі? Якими 
носіями ти користуєшся?

ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: проаналізувати інформацію за способом сприйняття.

Порядок виконання
 Розглянь зображення. Поміркуй, яку інформацію за способом 

сприйняття отримують діти. Поясни свою відповідь.

 Зроби висновок: яку інформацію за способом сприйняття ми 
отримуємо, за допомогою яких органів чуття.
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ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Як ти розумієш, що таке інформація? Якою буває інформація 

за способом сприйняття?
 Як ти розумієш, що таке повідомлення? Які можуть бути по-

відомлення за способом подання? 
 Які носії повідомлень ти знаєш?

Творче завдання
 Дізнайся, чи є  в Україні книжки, у  яких міститься мультиме-

дійна інформація.

ДОгЛЯДАєМО ЗА КІМнАТниМи РОСЛинАМи

Завдання: навчитися доглядати за кімнатни-
ми рослинами.

Підготуйте: аркуш картону, кольоровий папір, 
фломастери.

Порядок виконання
 Прочитайте поради щодо догляду за кім-

натними рослинами.
1) низькі рослини розташовуй ближче до вік-

на, а  високі — за ними. 
2) Частіше провітрюй приміщення. 
3) Улітку поливай рослини частіше, а  взимку рідше.
 З’ясуйте, які рослини є  у вашому класі. Обговоріть у  групах, 

як ви будете за ними доглядати.
 Складіть графік чергувань за рослинами у  вашому класі. 

Оформте його на картоні, оздобте малюнками.

ЛАбОРАТОРІЯ ДОСЛІДниКІВ

Ключове питання. Чи отримують інформацію з  навколишнього 
середовища рослини? 
Дослід. Як світло впливає на рослини? Збери зелене листя дерев. 
Закрий частину одного листка з  двох боків чорним папером, 
закріпи скотчем. Постав листя у  склянку з  водою біля вікна. За 
тиждень зніми папір. Як змінився колір листка під папером?

STEM
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дiÏ з  iнформацi эю
СьОгОДнІ Ви:
zz пригадаєте, які дії виконують з  інформацією; 
zz з’ясуєте, яке значення має інформація  

в  житті людини;
zz дізнаєтеся про властивості інформації.

ЩО Ми РОбиМО З  ІнфОРМАЦІєю

Ти вже знаєш, що з  інформацією можна виконувати певні дії. 

Передавання 

Отримання

Дії з  інформацією

Опрацювання

Зберігання

Пошук

У сучасному світі найважливішими стають такі дії з  інформацією, 
як пошук та опрацювання. Пошук інформації  — це збирання 
та відбір повідомлень із потрібною інформацією. Опрацювання 
інформації  — це перетворення отриманої інформації на нову. 

Розглянь малюнки. Які дії з  інформацією 
виконують діти?

Передавання інформації здійснюється 
від джерела до приймача. Приймачем 
можуть бути лише ті об’єкти, які  
здатні сприймати цю інформацію.

СЛОВниЧОК
zz дії з  інформацією
zz властивості 

інформації
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ДІЗнАєМОСЯ ПРО ВЛАСТиВОСТІ ІнфОРМАЦІЇ

У наш час ми отримуємо багато інформації з  різних джерел. 
Деяка інформація може виявитися неправдивою. Отже, потрібно 
ретельно перевіряти отриману інформацію.

Поміркуємо, якою інформацією можна скористатися для прийнят-
тя рішень або розв’язування завдань. 

Розглянь зображення. Хто вчасно отримав інформацію, що буде 
дощ? Хто отримав правдиву (достовірну) інформацію? 

Розглянь малюнки. Чи зрозумілу інформацію отримують діти? 
Чому?

не розумію!

не розумію!

My name is James.

Отже, отриманою інформацією можна скористатися. Для цього 
вона повинна мати певні властивості. Інформація має бути зро-
зумілою, своєчасною, корисною, правдивою (достовірною). Тоді 
отримана інформація допоможе прийняти правильне рішення.
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ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: визначити, які дії з  інформацією ви будете здійсню-
вати під час виконання практичного завдання.

Порядок виконання
 Прочитай основні правила догляду за домашніми тваринами.

Щоби домашньому улюбленцю було в  тебе 
добре, потрібно:
zz облаштувати йому своє місце (домівку);
zz правильно годувати, давати свіжу воду;
zz слідкувати за чистотою, прибирати;
zz спілкуватися з  ним і  любити його.

 Обговоріть у  групах:
zz яких домашніх улюбленців ви маєте або мрі-
єте мати;
zz яких правил догляду за ними потрібно дотри-
муватися;
zz яку інформацію ви отримуєте від своїх 
улюбленців.

 Розглянь, які домівки для хом’ячків можна 
створити з  паличок для морозива.

 Створи в  графічному редакторі ескіз такої 
домівки за зразком або за власним заду-
мом. 

 Розрахуй, скільки паличок тобі знадо-
биться, якщо ширина однієї палички 
становить 1 см. Запиши обчислення 
в  зошит.

 Зроби висновок: які дії з  інфор-
мацією ви здійснювали під час 
виконання практичного завдання.

?
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МАйСТРУєМО ДОМІВКУ
Завдання: створити будиночок для хом’ячка з  паличок для 
морозива.

Підготуй: палички для морозива за своїм 
розрахунком, клей ПВА, серветку, за бажан-
ням матеріали для оздоблення домівки.

Порядок виконання
 Склеюючи бокові сторони паличок, ство-

ри чотири квадрати (або прямокутники) 
для стін і  підлоги та три — для даху.

 Склей між собою квадрати для стіни 
й  підлоги, а  потім квадрати для даху.

 Оздоб домівку за власним задумом.

Пофантазуй, які вироби можна створити 
з  паличок для морозива.

ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Які дії можна виконувати з  інформацією?
 Які властивості повинна мати інформація, щоб нею можна 

було скористатися?
 Козаки в  Запорізькій Січі, коли наближався ворог, запалювали 

на пагорбах ланцюжки вогнищ. Таким чином вони сповіщали 
про небезпеку. Які дії з  інформацією при цьому відбувалися?

Творче завдання
 наведи приклад інформації, яка є:
1) корисною для одних і  не корисною для інших;
2) зрозумілою для одних і  не зрозумілою для інших.

Логічна задача
 Розстав дужки так, щоб отримати істинні рівності.

а) 18 + 2 : 4 = 5; б) 75 – 13 – 6 = 68; в) 3 + 27 : 5 = 6.



Що таке символи 
СьОгОДнІ Ви:
zz ознайомитеся з  поняттям символу;
zz розглянете способи кодування символів 

і  текстових повідомлень;
zz навчитеся кодувати текстові повідомлення.

ДІЗнАєМОСЯ, ЩО ТАКЕ СиМВОЛ

Люди часто використовують символи. А  що таке символ? У  пе-
рекладі з  грецької символ — знак, зрозумілий певній групі осіб.

Символ — це умовне позначення якого -небудь предмета, поняття, 
явища. Так, голуб здавна вважається символом миру, лев  — сили 
й  сміливості, собака  — відданості, троянда  — краси.

Розглянь зображення. Що ти знаєш про зображені на них об’єк-
ти? Чи можна їх назвати символами?

Існують графічні символи, які люди різних країн знають і  розу-
міють незалежно від мови.

Міжнародний символ доступності об’єктів для  
людей з  обмеженими можливостями здоров’я

Міжнародний символ вторинної переробки  
(стрічка Мебіуса)

Стрічка Мебіуса  — одна з  відомих математичних 
конструкцій. Вона має один бік та один край. 

СЛОВниЧОК
zz символ
zz кодування
zz декодування
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i Як Ïх кодувати
ДІЗнАєМОСЯ ПРО СиМВОЛи РІЗниХ МОВ

Для позначення на письмі звуків, які ми вимовляємо та чуємо, 
придумали спеціальні символи  — букви алфавіту. За допомогою 
алфавіту створюють текстові повідомлення. 

Визнач, у  яких мовах використовуються зо-
бражені символи.

Для запису математичних виразів використовують математичні 
символи  — цифри, знаки арифметичних дій та інші. Для запису 
звуків музики люди винайшли спеціальні символи  — ноти. 

Визнач, під час вивчення яких предметів 
ти використовуєш зображені символи?

ДІЗнАєМОСЯ ПРО КОДУВАннЯ ТЕКСТОВиХ ПОВІДОМЛЕнь

Символи, з  яких складаються текстові повідомлення, можна по-
дати за допомогою жестів, умовних сигналів, інших символів.

наприклад, моряки передають пові-
домлення з  корабля на корабель за 
допомогою семафорної азбуки. Кожній 
букві відповідає певне положення рук 
із прапорцями.
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Для передавання повідомлень на далекі відстані винайшли азбу-
ку Морзе. Вона складається з  крапок і  тире, послідовність яких 
відповідає певним буквам. 

Подання повідомлень за допомогою умовних сигналів, жестів, 
символів називають кодуванням. Перетворення закодованих по-
відомлень у  зрозумілий вигляд називають декодуванням.

Декодуй повідомлення, подане азбукою Морзе, і  дізнайся, який 
сигнал лиха прийнятий в  усьому світі.

ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: навчитися кодувати і  декодувати текстові 
повідомлення.

Порядок виконання 
 Розглянь таблицю, у  якій букви закодовані 

за допомогою прапорців. 

 Прочитай повідомлення на човнику, закодоване за допомо-
гою прапорців.

 Пронумеруй букви алфавіту за порядком і  закодуй повідом-
лення: Слово до слова — зложиться мова.

 Зроби висновок: чи вмієш ти кодувати й  декодувати текстові 
повідомлення.
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ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Які символи України ти знаєш?
 Як ти розумієш, що таке кодування повідомлень?
 Які способи кодування текстових повідомлень ти знаєш?

Творче завдання
 Закодуй повідомлення для друзів за допомогою азбуки Морзе.

Логічна задача
 Виріж з паперу смужку. намалюй 

на її лицьовому боці (ліворуч) 
їжачка, а  на звороті (праворуч) 
яблуко. Склей смужку так, щоб 
їжачок зміг дістатися яблука. накресли шлях їжачка й  пе-
ревір, чи може їжачок дістатися яблука, не перебираючись 
через край смужки.

СТВОРюєМО ОРнАМЕнТ
Завдання: створити аплікацію з  пласти-
ліну, використовуючи графічні символи 
орнаменту.
Підготуй: аркуш кольорового картону, 
олівець, ножиці, пластилін, дощечку для 
ліплення, набір стеків, серветку.

Порядок виконання
 Розглянь фрагмент орнаменту. Визнач, 

які графічні елементи (символи) він 
містить.

 накресли на картоні ескіз кухонної ру-
кавички з  орнаментом за зразком або 
за власним задумом.

 Виріж рукавичку. Зліпи елементи орна-
менту з  пластиліну, наклей їх.

Пофантазуй, з  яких ще матеріалів можна створювати орнаменти.
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З давніх-давен люди прикрашали орнаментами свій одяг, руш-
ники, посуд, інші предмети побуту. Вироби народних майстрів 
різняться видами орнаментів, сполученням кольорів.

Розглянь малюнки. Пригадай, які є  види орнаментів.

геометричні Рослинні Тваринні (зооморфні)

За допомогою графічних символів, уплетених в  орнаменти, наші 
пращури передавали певну інформацію про свою історію та куль-
туру. 

наприклад, коло або хрест є умовним зображенням сон-
ця — символу тепла, життя. Півень символізує перемогу 
добра над злом. Калина — символ нашого українського 
роду, козацької долі, краси та єдності нації. 

Розглянь малюнки. Знайди знайомі символи орнаментів. Помір-
куй, якими геометричними фігурами позначалися земля, вода.

УКРАïНСЬКi ОРНАМЕНТИ
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найчастіше в  орнаментах використову-
вали чорний і  червоний кольори. Також 
застосовували жовту, зелену та синю 
барви. Червоний колір позначав лю-
бов, світло, боротьбу; чорний — смуток, 
журбу; зелений — весну, оновлення, 
життя. 

Пригадай, що символізують кольори Державного прапора Укра-
їни.
багатовікові народні традиції вплинули й  на інтер’єр української 
оселі. Її прикрашали вишитими рушниками, квітами та писанками. 
гончарні вироби ставили на верхні полиці — мисники. багатий 
розпис глечиків, мисок милував око та створював затишок.

Інтер’єр — це облаштування приміщення відповідно до його призна-
чення. Інтер’єр забезпечує зручні умови для життя, створює красу 
і  затишок в  приміщенні.

Ознайомитися з  орнаментами різних регіонів 
України ти можеш у  мережі інтернет за допомо-
гою дорослих. 

Дізнайся, які орнаменти і  які кольори найчасті-
ше використовують у  твоєму краї.
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ЩО ТАКЕ файл
СьОгОДнІ Ви:
zz ознайомитеся з  поняттям файла; 
zz дізнаєтеся, як правильно давати файлам 

імена;
zz навчитеся працювати з  файлами.

ЗнАйОМиМОСЯ З  ПОнЯТТЯМ фАйЛА

Ти добре знаєш, що папір використовують як носій повідомлень. 
Для кращого зберігання паперових документів часто використо-
вують файли  — тонкі пластикові пакети- обкладинки. 

Розглянь зображення. Що можна зберігати у  пластикових фай-
лах?

У комп’ютері всі програми, тексти, зображення та інші документи 
теж зберігаються у  файлах, тільки комп’ютерних. І  кожний такий 
файл має своє ім’я.

ДІЗнАєМОСЯ, ЯК МОжнА нАЗиВАТи фАйЛи

Чи пам’ятаєш ти, як створювати малюнки у  графічному редак-
торі Paint і  зберігати їх у  файлах? Згадай: імена файлам зручно 
давати такі, щоб потім їх можна було легко знайти в  комп’ютері. 
Для надання файлам імен існує правило: ім’я файла може містити 
літери, цифри та спеціальні символи, крім таких: 

\ * / : ? ” <> |

СЛОВниЧОК
zz файл
zz ім’я файла
zz розширення файла



Приклади імен файлів

мій кіт my_cat мій клас 3-А моя гімназія 1

Розглянь малюнок. Як ти вважаєш, чому файлу дано таке ім’я? 
Чи можна було дати йому інше ім’я?

Розглянь записи. Вибери ті, що можуть бути 
іменами файлів.

Мама

dog*black

клас:третій

рибка чи киця?

Школа № 5

Моя родина

ДОВІДниЧОК юниХ ДОСЛІДниКІВ

Залежно від вмісту файли відкриваються 
різними програмами. А  як комп’ютер «ро-
зуміє», якою програмою потрібно відкрити 
файл? Згадай: при збереженні малюнка 
у  програмі Paint до імені файла автома-
тично додавалося розширення bmp.
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Таким чином, ім’я файла складається з  двох частин  — 
власне імені файла та його розширення. Ім’я та розширення 
файла відокремлюються крапкою. наприклад:

foto.bmp друзі.pptx cats.docx cats.jpg

Саме розширення файла вказує на те, які дані містять-
ся в  цьому файлі. Так, розширення bmp у  файлі cats.bmp 
вказує на те, що цей файл містить графічні дані (наприклад, 
малюнок). Для зручності файли, що мають різні розширення, 
в  комп’ютері позначаються різними значками. 

Чи відомо тобі, чому в  комп’ютерах можна побачити 
значок пінгвіна? Кажуть, що одного разу Лінуса 
Торвальдса, творця операційної системи Linux, 
у  зоопарку клюнув пінгвін. Саме цей випадок 
і  спричинив вибір значка для цієї операційної 
системи  — пінгвіна Такса.

ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: навчитися визначати, які дані містить файл.

Порядок виконання
 Розглянь малюнки. Дай імена файлам, у  яких ти збережеш 

подані зображення.

 Увімкни комп’ютер. Знайди на робочому столі значки файлів. 
З’ясуй, чи є  серед них наведені значки.
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 Знайди на робочому столі значок файла, що містить графічне 
зображення.

 Відкрий файл, двічі клацнувши його значок. З’ясуй, чи відпо-
відає значок файла його вмісту.

 Закрий файл.
 Зроби висновок: як визначати, які дані містить файл?

ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Які дані можуть зберігатися у  файлах?
 Як дають імена файлам?
 на що вказує розширення файла?

Творче завдання
 З’ясуй, які імена та значки мають файли, розташовані на ро-

бочому столі твого домашнього комп’ютера.

Логічна задача
 Відомо, що файл може мати назву cat або dog і  розширення 

bmp, jpg або gif. Скільки різних імен файлів можна скласти?

СТВОРюєМО фІгУРКи ТВАРин
Завдання: виготовити з  паперу фігурки кота і  собаки.
Підготуй: два аркуші паперу, кольорові олівці (фломастери або 
фарби і  пензель), ножиці, клей, серветку.

Порядок виконання
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ЩО ТАКЕ ПАПКА
СьОгОДнІ Ви:
zz ознайомитеся з  поняттям папки; 
zz дізнаєтеся, як правильно давати папкам імена;
zz навчитеся працювати з  папками.

ЗнАйОМиМОСЯ З  ПОнЯТТЯМ ПАПКи

Люди здавна піклувалися про свою оселю. Слідкували, щоб у  ній 
було охайно та чисто, щоб усі речі були на своїх місцях.

Розглянь малюнок. За якими ознаками розміщені речі на полицях?
Ти, напевне, користуєшся звичайними папками. Тож добре знаєш: 
коли зошити, листівки, малюнки охайно упорядковані по папках, 
значно легше знайти щось потрібне.

СЛОВниЧОК
zz папка
zz ім’я папки
zz вкладена папка
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на електронних носіях міститься багато файлів. Для впорядкуван-
ня комп’ютерних файлів теж використовують папки. До кожної 
папки файли відносять за певною ознакою і  говорять, що «папка 
містить файли». 

В іменах папок можна використовувати ті самі символи, що 
й  в іменах файлів. Імена папкам доцільно давати таким чином, 
щоб було зрозуміло, за якою ознакою згруповано в  них файли. 

Як ти упорядкуєш по папках зазначені файли? Поясни свій вибір.

 Шкільні друзі.bmp
 Свято у  класі.bmp
 бабуся і  кіт.bmp
 Урок мистецтва.bmp 
 Мій день народження.bmp

Моя родина Моя школа

Папки можуть містити не тільки файли, а  й інші папки  — їх на-
зивають вкладеними папками. 

Розглянь схему. Які папки є  вкладеними? 
Які файли вони містять?

фото

Пейзажі

Портрети

Квіти

Домашні 
тварини
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ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: навчитися працювати з  папками.

Порядок виконання
 Увімкни комп’ютер.
 Знайди на робочому столі папку Документи або іншу за вка-

зівкою вчителя. 
 Відкрий папку та переглянь її вміст. З’ясуй, чи містить ця 

папка вкладені папки. 
 Закрий папку.
 Створи на робочому столі нову папку за алгоритмом:
1) наведи вказівник миші на вільне місце на робочому столі 

й  натисни праву клавішу миші;
2) у меню, що відкрилося, вибери команду Створити → Папку. 

3) замість імені нова папка введи інше, наприклад своє власне 
ім’я; 

4) після введення імені папки натисни клавішу Enter.

 Зроби висновок: чи знаєш ти, як працювати з  папками.

Поміркуй, чому схему розташування папок на диску називають 
деревом папок.

файл

коренева 
папка

вкладена 
папка

файл

Слово «папка» прийшло до нас з  німецької мови. Значок папки 
в  комп’ютері нагадує саме картонну папку.
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ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Для чого потрібні папки в  комп’ютері?
 За яким правилом надають імена папкам?
 Для чого створюють вкладені папки?

Творче завдання
 З’ясуй, які імена мають папки, розташовані на робочому столі 

твого домашнього комп’ютера.

Логічна задача
 Поміркуй, за якою ознакою можна розкласти в  три коробки 

зображені предмети. Як можна підписати кожну коробку?

СТВОРюєМО АПЛІКАЦІю
Завдання: виготовити аплікацію осіннього дерева.
Підготуй: аркуш кольорового картону для основи, кольоровий 
папір, клей, серветку.

Порядок виконання

    



Що таке iнтернет
СьОгОДнІ Ви:
zz з’ясуєте, що таке комп’ютерні мережі, 

мережа інтернет;
zz дізнаєтеся про вебсторінки, вебсайти, 

браузери;
zz навчитеся працювати з  браузерами.

ЗнАйОМиМОСЯ З  ІнТЕРнЕТОМ

Для того щоб швидко виконувати сумісну роботу, комп’ютери 
почали об’єднувати в  мережі. У  комп’ютерну мережу можна 
об’єднати комп’ютери школи, офісу, цілого міста.

Інтернет  — всесвітня мережа, яка з’єднує мільйони комп’ютерів 
по всьому світу. Завдяки інтернету люди отримали доступ до 
величезного обсягу інформації. Друзі з  різних країн можуть спіл-
куватися, швидко обмінюватися текстами, зображеннями тощо.

Розглянь малюнок. З’ясуй, які можливості надає інтернет.

Інтернет допомагає:

навчатися

грати  
і розважатися

шукати інформацію переглядати фільми  
і мультфільми

спілкуватися

29 жовтня 1969 р. є  офіційним днем народження інтернету. Тоді впер-
ше з’єднали два комп’ютери, відстань між якими становила 500 км.

СЛОВниЧОК
zz мережа інтернет
zz вебсторінка
zz вебсайт
zz браузер
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З’ЯСОВУєМО, ЩО ТАКЕ ВЕбСТОРІнКА І  ВЕбСАйТ

Скористатися можливостями інтернету можна завдяки його 
службам. найпопулярнішою службою інтернету є  World Wide 
Web — Всесвітня павутина. Скорочено — WWW або Web (Веб). 
Це всесвітня інформаційна мережа, яка складається з  великої 
кількості пов’язаних документів. Ці документи називають вебсто-
рінками.

Вебсторінки схожі на сторінки книжок, проте можуть містити не 
лише текст і  зображення, а  ще й  звук і  відео. Вебсторінки, які 
пов’язані за змістом, називають вебсайтом або просто сайтом.

Розглянь малюнок. З’ясуй, що є  складовими Всесвітньої павутини.

ЗнАйОМиМОСЯ З  ПРОгРАМОю-бРАУЗЕРОМ

Подорожувати мережею інтернет допомагають браузери. 

браузер — це спеціальна програма, за допомогою якої можна 
переглядати вебсторінки. Сьогодні існує багато різних браузерів.

Розглянь значки популярних програм-браузерів. Які з  цих бра-
узерів тобі знайомі?

      
Google Chrome Mozilla Firefox Opera Safari Internet Explorer

інтернет
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ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ

Завдання: ознайомитися з  браузером, навчитися орієнтуватися 
на сайті.

Порядок виконання
 Запусти програму-браузер за вказівкою вчителя.
 Відкрий у  вікні браузера сайт за вказівкою вчителя.

 Порівняй вікно браузера на твоєму робочому комп’ютері 
з  поданим зображенням.

Вікно браузера Google Chrome

1 — перехід до попередньої  
та наступної сторінок

2 — перезавантаження сторінки
3 — адресний рядок
4 — вкладка
5 — кнопка закриття вкладки

6 — кнопка нова вкладка
7 — панель закладок
8 — кнопки керування вікном
9 — кнопка налаштування та  

керування Google Chrome
10 — робоча область

 Знайди на головній сторінці назву сайта, меню. З’ясуй, які 
матеріали містяться на сайті.

 Заверши роботу з  браузером.
 Зроби висновок: які основні об’єкти вікна браузера ти знаєш.
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ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Що таке інтернет? Які можливості надає нам інтернет?
 Як пов’язані між собою вебсайт і  вебсторінка?
 За допомогою якої програми можна переглядати вебсторін-

ки? Які об’єкти містить ця програма?

Творчі завдання
 З’ясуй, яка програма-браузер установ-

лена на твоєму домашньому комп’ютері 
або на комп’ютері твоїх знайомих.

 Розроби разом із дорослими план (карту), 
як ти можеш використовувати інтернет 
у  навчанні, побуті, під час дозвілля. 

Логічна задача
 Розташуй числа, подані на хмаринках, у  порядку зростання 

та запиши отриманий напис.

Ін 
2

тер 
4

нет — 
8

все 
16

світ 
32

ня 
64

ме 
128

жа 
512

ре 
256

СТВОРюєМО ПАВУЧКА
Завдання: зшити м’яку іграшку.
Підготуй: клаптики тканини чорного та білого кольорів, нитки та 
голку, ножиці, наповнювач для іграшки.

Порядок виконання
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Безпека в  iнтернетi 
СьОгОДнІ Ви:
zz дізнаєтеся про гіперпосилання;
zz ознайомитеся з  правилами безпечного 

користування інтернетом;
zz навчитеся користуватися гіперпосиланнями.

ДІЗнАєМОСЯ ПРО ПРиЗнАЧЕннЯ гІПЕРПОСиЛАнь

Всесвітня павутина надає можливість легко та швид-
ко переходити з  однієї вебсторінки на іншу. Для 
цього призначені гіперпосилання.

гіперпосилання — це об’єкт вебсторінки, який 
містить посилання на інший об’єкт. гіперпосилан-
ням може бути слово, текст, окрема буква, малюнок, 
схема та інше.

Якщо навести вказівник миші на гіперпосилання, 
то вказівник набуває вигляду руки. Якщо клацну-
ти гіперпосилання лівою клавішею миші, то може 
відбутися перехід в  інше місце тієї ж  вебсторінки; 
перехід на іншу вебсторінку; запуск програми на 
виконання тощо.

Отже, за гіперпосиланням можна перейти на іншу 
вебсторінку. Вона, у  свою чергу, може містити свої 
гіперпосилання, за якими можна потрапити на інші 
вебсторінки.

Перехід з  одного вебсайта на другий, з  другого — на третій і  так далі 
називають вебсерфінгом. багато людей «блукають» інтернетом, кори-
стуючись гіперпосиланнями. Потрібно бути дуже обережними, щоб не 
потрапити на небезпечний сайт і  не заразити свій комп’ютер вірусом.

СЛОВниЧОК
zz гіперпосилання
zz безпечний  

інтернет



35

ДІЗнАєМОСЯ ПРО ВІРУСи ТА АнТиВІРУСнІ ПРОгРАМи

Через інтернет можуть поширюватися вірусні програми. Це про-
грами, які без відома користувача комп’ютера псують файли, 
знищують дані на диску тощо.

Антивірусні програми — це спеціальні про-
грами, які не пускають віруси на комп’ютер, 
блокують, знищують їх. Слід обов’язково мати 
антивірусну програму на своєму комп’ютері. 
Адже легше запобігти зараженню комп’ютера 
вірусами, ніж потім його «лікувати».

УЧиМО ПРАВиЛА бЕЗПЕЧнОгО КОРиСТУВАннЯ ІнТЕРнЕТОМ

Ти вже знаєш, що інтернет допомагає в  навчанні, побуті, під час 
дозвілля. Але не можна забувати про безпеку під час роботи 
в  інтернеті. Тож, працюючи в  інтернеті, суворо дотримуйся пев-
них правил. 

Дбаємо про комп’ютер
 Відкривай сайти лише з  дозволу вчителя або батьків.
 Уникай сайтів із великою кількістю реклами.
 не відкривай сайт, якщо отримано повідомлення: «Цей сайт 

може бути небезпечним». 
бережемо себе

 не розголошуй свої особисті дані, інформацію 
про своїх близьких.

 не давай нікому свій пароль для входу в  мере-
жу.

 не погоджуйся на зустрічі з  незнайомими людь-
ми без дозволу батьків.

 Повідомляй батьків або вчителів про отримання 
інформації, яка налякала або збентежила тебе.
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ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ

Завдання: дізнатися про правила безпечної роботи в  інтернеті.

Порядок виконання
 Запусти програму-браузер.
 Завантаж вебсайт Оn-ляндія — безпечна веб-країна.
 Ознайомся з  головною сторінкою сайта.
 Перейди на сторінку Для учнів за гіперпосиланням Для учнів.

 Завантаж історію безмежний ліс за гіперпосиланням 
безмежний ліс.

 Прочитай історію про дев’ятирічного Миколку, який вчиться 
користуватися комп’ютером.

 З’ясуй, яких правил мають дотримуватися користувачі інтер-
нету.

 Заверши роботу з  браузером.
 Зроби висновок: чи знаєш ти правила, які допоможуть тобі 

працювати в  інтернеті безпечно.

У вівторок другого тижня лютого в  усьому світі від-
значають День безпечного інтернету. Цей захід було 
запроваджено у  2004 році з  метою популяризації 
безпечної роботи в  інтернеті.
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ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Що таке гіперпосилання? Для чого використовують гіперпо-

силання?
 Як захистити свій комп’ютер від вірусів?
 Яких правил безпеки слід дотримуватися під час користуван-

ня інтернетом? Чому?

Творче завдання
 Розроби правила безпечного корис-

тування інтернетом для себе і  своїх 
близьких.

Логічна задача
 Розташуй пінгвіненят так, щоб сума 

цифр по кожному з  трьох напрямків 
дорівнювала 12.

СТВОРюєМО ПРиКРАСУ З  бІСЕРУ
Завдання: створити орнамент для прикрашання виробу.

Підготуй: міцні кольорові нитки, бісер, ножиці, ґудзик.
Порядок виконання

 Знайди на сайті Пустунчик саморобки з  бісеру за посилан-
нями: Творчість → Саморобки → З  бісеру.

 Вибери саморобку Прості браслети з  бісеру.
 Уважно розглянь інструкцію щодо виготовлення виробу, за-

пропоновану на сайті.
 Виготов за інструкцією виріб із бісеру.

Прості браслети з  бісеру
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ЩО важливо знати про iнтернет
СьОгОДнІ Ви:
zz з’ясуєте, що потрібно знати під час 

користування інтернетом;
zz дізнаєтеся про авторське право;
zz навчитеся правилам електронного 

спілкування.

ДІЗнАєМОСЯ ПРО АВТОРСьКЕ ПРАВО

Ти часто будеш користуватися інтернетом, шукати потрібну ін-
формацію. Але текст або зображення, які ти знайдеш, створено 
певною людиною. Чи можеш ти його використати? Адже викори-
стання чужої роботи без згоди її автора є порушенням авторського 
права. Право автора на його твір захищається законом. Існує між-
народний знак охорони авторського права — знак копірайта ©.

Деякі матеріали, розміщені в  інтернеті, можна безкоштовно ви-
користовувати, наприклад, у  навчальних цілях. Але запам’ятай: 
використання таких матеріалів обов’язково потребує посилання 
на автора та назву матеріалу, а  також на сайт, де його розміщено. 
Сукупність таких посилань називають списком джерел.

ДІЗнАєМОСЯ ПРО ЕЛЕКТРОннЕ СПІЛКУВАннЯ

Сьогодні існує багато можливостей для спілкування та обміну 
інформацією. Завдяки інтернету, мобільному зв’язку дедалі більше 
людей використовують електронне спілкування.

Розглянь схему. Які види електронного спілкування ти знаєш?

Інтерактивне 
спілкування 

форуми  
і чати

Електронне 
спілкування

Обмін миттєвими 
повідомленнями

Електронна 
пошта

Соціальні  
мережі

СЛОВниЧОК
zz авторське право
zz електронне 

спілкування



39

Під час спілкування не можна забувати про безпеку та правила 
чемності (етикету). Деякі з  них ти вже знаєш.

 не надавай нікому свій пароль для входу в  мережу.
 не повідомляй незнайомим людям свої особисті дані та ін-

формацію про своїх близьких.
 Уникай неприємних розмов, повідомляй про це дорослих.
 Стався доброзичливо та чемно до співрозмовників. 

ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: з’ясувати, що важливо під час роботи в  інтернеті.

Порядок виконання
 Завантаж сайт за вказівкою вчителя, 

наприклад Почитайко.
 Перейди за посиланням Література 

українською мовою.
 Знайди і  прочитай один із творів.
 Розглянь, як оформлене посилання 

на джерело.
 Запиши в  зошит прізвище та ім’я 

автора, назву твору, назву сайта, 
на якому твір розміщено.

 Розглянь зображення. Як відповісти на запитання незнайомої 
учасниці чата з  огляду на правила безпечного спілкування?

 Зроби висновок: що потрібно знати про авторське право; які 
правила безпечного спілкування в  інтернеті.
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ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Як ти розумієш поняття «авторське право»?
 Які ти знаєш правила користування матеріалами, знайденими 

в  інтернеті?
 Які правила безпечного спілкування в  інтернеті?

Творче завдання
 Завітай разом із дорослими на сайт Пустунчик у  розділ 

Саморобки → З  ниток. Вибери саморобку, яка тобі найбіль-
ше сподобається. Склади посилання на знайдений матеріал.

Логічна задача
 Розглянь позначки («смайлики»), якими 

користувалися співрозмовники в  ході 
електронного спілкування. Як заповни-
ти клітинки так, щоб кожна позначка 
зустрічалась у  будь-якому рядку та 
в  будь-якому стовпчику лише один раз?

:-) Усміхаюсь :-D Сміюся :-о Дивуюсь :-/ не розумію

ЛиСТІВКА «ХМАРнІ ТЕХнОЛОгІЇ»

Завдання: створити листівку за зраз-
ком або за власним задумом.
Підготуй: картон для основи синього 
кольору, аркуші білого й  чорного па-
перу, нитки, 10 кнопок, ножиці, клей.

Порядок виконання
 Зроби на картоні розмітку для кно-

пок за схемою.
 Устроми кнопки в  позначених місцях. 

Сполучи ниткою всі кнопки.
 Виріж хмари, виріж і  склей смартфон. 

наклей їх на кнопки.

Що позначають на листівці нитки, хмари, смартфон?

:-) :-D

:-о :-)

:-/

:-D
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ЯК винайшли комп’ютер
СьОгОДнІ Ви:
zz дізнаєтеся, які пристрої для обчислень 

були винайдені людьми в  різні часи;
zz навчитеся розрізняти найпростіші 

пристрої для лічби, механічні та 
електронні машини.

ДІЗнАєМОСЯ ПРО ПЕРШІ ПРиСТРОЇ ДЛЯ ЛІЧби

Уяви, що був час, коли люди не вміли раху-
вати! Першим «пристосуванням» для лічби 
були пальці. Також люди використовували 
камінчики, мушлі тощо. Пізніше зав’язували 
вузлики на мотузках, робили зарубки на па-
лицях.

І вже згодом з’явилися перші пристрої для лічби — стародавні 
рахівниці. Давні греки і  римляни для обчислень використовува-
ли рахункову дошку — абак. Пізніше «родичі» абака з’явилися 
в  Китаї (суань-пань), ще пізніше — у  Японії (соробан) і  на Русі 
(«щоти», або рахівниця).

Розглянь малюнки. Визнач, де користувалися зображеними при-
строями.

грецький абак римський абак суань-пань соробан «щоти»

СЛОВниЧОК
zz абак
zz рахівниця
zz механічні 

обчислювальні машини
zz електронні 

обчислювальні машини
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ЗнАйОМиМОСЯ З  МЕХАнІЧниМи ОбЧиСЛюВАЛьниМи  
МАШинАМи І  ПЕРШиМи КОМП’юТЕРАМи

Першу механічну обчислювальну машину створив 
близько 400 років тому французький винахідник 
блез Паскаль. Вона виконувала тільки операції 
додавання. 

Трохи пізніше німецький учений Ґотфрід Лейбніц 
винайшов арифмометр, який міг виконувати вже 
чотири арифметичні дії.

Механічні машини виконували обчислення дуже повільно. Але 
це був крок до створення першої електронної обчислювальної 
машини. Таку машину було створено в  Америці понад 70 років 
тому. Це був величезний пристрій, який зайняв би площу шкіль-
ного спортзалу та зміг би переважити шістьох дорослих слонів!

Першу електронну обчислювальну машину в  європі було розроб-
лено в  Києві під керівництвом академіка Сергія Олексійовича 
Лебедєва. Згодом такі машини стали називати комп’ютерами, що 
в  перекладі з  англійської означає «обчислювач».

ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: навчитися розрізняти найпростіші пристрої для лічби, 
механічні обчислювальні машини та комп’ютери.

Порядок виконання
 Розглянь малюнки. Здогадайся, які пристрої на них зображені.

1 2 3

4 5 6
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 Якими номерами позначено на малюнку стародавні рахівни-
ці? механічні обчислювальні машини? комп’ютери?

 Завдяки яким із зображених пристроїв обчислення можна 
виконати найшвидше?

 Зроби висновок: чи вмієш ти розрізняти найпростіші пристрої 
для лічби, механічні обчислювальні машини та комп’ютери?

Українські вчені розробили суперкомп’ютер СКІТ-4, який допомагає 
розв’язувати надскладні задачі. Він опрацьовує інформацію з  космосу, 
попереджає про стихійні лиха та навіть допомагає лікувати людей.

ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Що використовували люди для лічби в  стародавні часи?
 Про які механічні обчислювальні машини ти знаєш?
 Де був розроблений перший комп’ютер у  європі?

Творче завдання
 Розпитай дорослих, якими пристроями 

для обчислень вони користувалися в  школі. 
Опиши їх.

Логічна задача
 Запиши число 100 чотирма п’ятірками.

СТВОРюєМО КОнСТРУКТОР
Завдання: виготовити конструктор-молекулу для складання різ-
них об’ємних фігур за власним задумом.
Підготуй: пластилін різного кольору, достатню кількість зубочи-
сток, дощечку, стек.
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Комп’ютер — унiверсальний 
СьОгОДнІ Ви:
zz згадаєте, які пристрої має комп’ютер;
zz з’ясуєте, які пристрої призначені для 

введення і  виведення інформації.

ЗгАДУєМО ПРиСТРОЇ КОМП’юТЕРА ТА ЇХ ПРиЗнАЧЕннЯ

Сьогодні комп’ютери допомагають нам спілкуватися, відпочива-
ти, подорожувати, робити покупки, виконувати хатню роботу. 
Комп’ютер є  нашим надійним помічником у  роботі та  навчанні. 
Він допомагає і  школярам, і  студентам, і  всім, хто хоче отриму-
вати нові знання.

Розкажи, як твої рідні використовують комп’ютер у  своїй діяль-
ності.

Комп’ютер є  універсальним пристроєм для роботи з  інформацією. 
Основними пристроями персонального комп’ютера є  системний 
блок, монітор, клавіатура, миша. Також до складу комп’ютера мо-
жуть входити й інші пристрої, які потрібні користувачеві для роботи.

Розглянь схему. Згадай, які пристрої входять до складу комп’юте-
ра. Яке їх призначення?

СЛОВниЧОК
zz комп’ютер
zz пристрої введення
zz пристрої виведення
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пристрiй для роботи з  iнформацi эю
Сканер — пристрій введення в  комп’ютер зображених на папері 
малюнків і  тексту. Мікрофон, навушники, колонки — пристрої 
введення та виведення звуку.

У системному блоці міститься багато пристроїв. Серед них 
найважливішими є  процесор і  оперативна пам’ять. Процесор оп-
рацьовує дані та керує роботою комп’ютера. Оперативна пам’ять 
призначена для збереження даних під час роботи комп’ютера.

ДОВІДниЧОК юниХ ДОСЛІДниКІВ

Перші комп’ютери не мали таких пристроїв, як клавіатура, 
миша, монітор. А  ось без процесора та оперативної пам’яті 
не обходився жоден комп’ютер!

ДІЗнАєМОСЯ, ДЕ КОМП’юТЕР ЗбЕРІгАє ДАнІ

Комп’ютер, як і  людина, теж має пам’ять. Пам’ять комп’ютера — 
це запам’ятовуючий пристрій, призначений для зберігання даних. 
Пам’ять комп’ютера поділяють на внутрішню та зовнішню.

Пам’ять комп’ютера

Внутрішня Зовнішня

флеш-пам’ятьОптичні дискиЗовнішній 
вінчестер

жорсткий диск 
(вінчестер)

У внутрішній пам’яті розміщуються всі дані, з  якими в  цей момент 
працює комп’ютер. Зовнішня пам’ять призначена для зберігання 
даних протягом довгого часу. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої 
є  носіями даних.
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ВиКОнУєМО ПРАКТиЧнЕ ЗАВДАннЯ
Завдання: навчитись опрацьовувати числові дані за допомогою 
програми Калькулятор.

Порядок виконання
 Запусти програму Калькулятор.
 Ознайомся з роботою програми. Знай-

ди добуток двох чисел за алгоритмом:
1) введи перше число в  поле введення;
2) клацни кнопку  (множення);
3) введи друге число;
4) клацни кнопку  (дорівнює).

 Підготуй калькулятор до наступного 
обчислення, клацнувши кнопку  
(скидання).

 Знайди значення виразу:  
(27 + 25 + 23 + 24 + 28) : 5.

 Покажи результат вчителю.
 Заверши роботу з  програмою Калькулятор.
 Зроби висновок: чи вмієш ти опрацьовувати числові дані за 

допомогою програми Калькулятор?

А чи знаєш ти, що перші комп’ютери не мали жорстких дисків і  всі 
програми завантажувалися з  дискет? Саме тому в  більшості програм 
кнопка, що позначає команду Зберегти, має вигляд дискети .

ЗАКРІПЛюєМО ВиВЧЕнЕ

Запитання для самоперевірки
 Який пристрій для роботи з  інформацією є  універсальним?
 Які пристрої комп’ютера ти знаєш? 

наведи приклади пристроїв: уведення ін-
формації; пристроїв виведення інформації.

 Для чого призначена зовнішня пам’ять 
комп’ютера? наведи приклади зовнішніх 
запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.
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Творче завдання
 За допомогою програми Калькулятор обчисли, скільки годин 

містить тиждень.

Логічна задача
 Переклади одну паличку так, щоб отримати правильну рів-

ність.

МАйСТРУєМО ІЗ CD-ДиСКА
Завдання: виготовити іграшку, використовуючи оптичний диск. 

Підготуй: диск, кольоровий папір, олівець, фломастер, ножиці, 
клей.

Порядок виконання
 Виріж із кольорового паперу очі, 

клюв, крильця, лапки ворони. 
 Розміть на диску місця для приклею-

вання вирізаних частин.
 Приклей все на диск.
 Прикрась ворону бантом.

Пофантазуй, які ще вироби можна виготовити, використовуючи 
диски. Які матеріали тобі знадобляться? Створи ескіз виробу за 
власним задумом. 
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СьОгОДнІ Ви:
zz згадаєте, що таке робочий стіл, які об’єкти 

він містить;
zz відпрацюєте дії з  об’єктами робочого стола.

ЗгАДУєМО, ЩО ТАКЕ РОбОЧий СТІЛ КОМП’юТЕРА

Як ти знаєш, комп’ютер не може працювати без програм. Під 
час завантаження комп’ютера певні програми перевіряють го-
товність усіх пристроїв до роботи, а  потім забезпечують роботу 
комп’ютера. Після завантаження комп’ютера на екрані монітора 
з’являється зображення робочого стола.

Пригадай, які об’єкти містить робочий стіл комп’ютера. Для чого 
вони призначені?

У нижній частині робочого стола розташована панель завдань. 
Вона призначена для керування роботою комп’ютера.

СЛОВниЧОК
zz робочий стіл
zz об’єкт робочого 

стола
zz значок

робочИЙ стiЛ Комп’ютера




