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Любі школярики!

 Ви продовжуєте досліджувати навколишній світ. Цього 
року вам допомагатиме комп’ютер. Тож учіться засто-
совувати його для навчання і відпочинку та відкривайте 
з ним нові секрети майстерності.

Автори

 Пригадаємо

 Узнаємо нове 

 Даємо відповідь

Умовні позначення

 Працюємо з комп’ютером 

 Твоя майстерня

 Скарбничка

Подивись на сайті
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ПРАВИЛА  ПОВЕДiНКИ
У сучасному світі багато інформації. Як знайти по-
трібну інформацію та скористатися нею? На допомогу 
прийшла наука інформатика із чудовими пристроями — 
комп’ютерами.

Клас, у якому учні вивчають інформатику, називають 
комп’ютерним класом.

Розглянь малюнки. Поміркуй, чим комп’ютерний клас 
відрізняється від звичайного.

Правила поведінки в комп’ютерному класі

Як зайшли до класу, діти,
Припиняйте гомоніти!
Слід усім запам’ятати:
Тут не варто пустувати!

До комп’ютерів ви сіли.
А чи руки з милом мили?
Слід усім запам’ятати:
Треба чисті руки мати!

В класі вирішили сісти
І добряче попоїсти?
Слід усім запам’ятати:
На уроках — не жувати!
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ТА БЕЗПЕКИ
Існують загальні та спеціальні правила роботи з певни-
ми інструментами і пристроями.

Пригадай правила безпечної поведінки під час роботи з ін-
струментами та матеріалами.
1.  Підготуй своє робоче місце, перевір 

наявність інструментів і матеріалів.
2.  Зберігай інструменти в робочій папці.
3.  Починай роботу лише з дозволу вчи-

теля.
4.  Слухай інструкції вчителя уважно.
5.  Під час роботи стеж за поставою, сиди 

прямо, не напружуючись.
6.  Після завершення роботи прибери 

своє робоче  місце. 

Комп’ютер — це складний пристрій, який живиться від 
електрики. Запам’ятай  правила безпеки під час роботи 
з комп’ютером.
1. Не вмикай комп’ютер без дозволу вчителя.
2. Не торкайся дротів і розеток.
3. Не клади речі на клавіатуру.
4.  Не торкайся задніх стінок системного блока та мо-

нітора.
5.  Не ремонтуй комп’ютер самотужки — негайно по-

клич учителя!
6.  Час безперервної роботи з комп’ютером — 15  хвилин.
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Світ навколо нас дивовижний і не-
повторний. Він постійно змінюється. 
Спостерігаючи за тим, що відбувається 
навколо нас, ми отримуємо інформацію.

Інформація — це відомості, які отримують-
ся з навколишнього світу за допомогою 
органів чуття, спостережень або мірку-
вань.

Під час прогулянки в осінньо-
му лісі збери матеріали для 
своїх майбутніх поробок.

ЯК  МИ  ОТРИМУ МО

квітка плід листя

с. 12
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Інформацію з навколишнього світу людина 
сприймає за допомогою органів чуття.

1. За допомогою органу зору (очей) ти розріз-
няєш колір і форму предметів. Таку інформацію 
називають зоровою.

2. Ти чуєш голоси людей, гомін птахів, шум 
автомобілів за допомогою органу слуху (вух). 
Таку інформацію називають слуховою.

3. За допомогою органу нюху (носа) ти можеш 
відчувати різноманітні запахи. Таку інформа-
цію називають нюховою.

4. Який продукт на смак: солодкий чи гіркий, 
кислий чи солоний, смачний чи ні? За допомо-
гою органу смаку (язика) ти отримуєш смакову 
інформацію.

5. Ти можеш відчути, який предмет на дотик: 
холодний чи гарячий, гладкий чи шорсткий. 
Інформацію, яку отримуєш за допомогою 
органу дотику (шкіри), називають  дотиковою.

Розглянь малюнок осіннього лісу. Проаналізуй, яку ін-
формацію за способом сприйняття отримують діти.

iНФОРМАЦiЮ
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ОБ’ ЭКТИ
З давніх-давен люди спостерігали за 
природним навколишнім світом: вивчали 
властивості рослин, поведінку тварин, 
спостерігали за змінами у природі 
тощо. Набуті знання люди використо-
вували у своєму житті.

Поступово люди змінювали світ: з’яви-
лися інструменти, будівлі, пристрої, 
машини та інше. Так, поряд із природ-
ним світом люди створювали штучний 
навколишній світ.

Усе, що нас оточує, є об’єктами. Це і предмети, і живі 
істоти, і явища природи.
Кожний об’єкт має своє ім’я. За іменем об’єкт можна 
виділити серед інших об’єктів.

Розглянь малюнки. Які об’єкти на них зображено?  Які 
об’єкти є природними, а які — штучними?

Кожний об’єкт має свої властивості. Властивостями 
об’єкта можуть бути колір, форма, розмір, маса. 
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Розглянь малюнки. Які об’єкти на ньому зображені? Які 
 властивості вони мають?

Властивості об’єкта можуть мати різні значення. 
 Наприклад, колір може бути червоним, зеленим,  жовтим. 
А форма — круглою, трикутною, квадратною. 

Розглянь таблицю. Опиши за цим зразком інший 
об’єкт — олівець.

Об’єкт Ім’я об’єкта Властивість Значення

Горобина
колір червоний

розмір маленький

форма кругла

Щоб відрізнити один об’єкт від інших,  іноді потрібно не 
тільки назвати його ім’я, а й описати  властивості.

Відгадай, про який об’єкт 
ідеться. Які властивості має 
цей об’єкт?

Невеличкий та сіренький.
Має лапки коротенькі.
Його пташка налякала,
І звірятко іншим стало.
В голках м’ячик і — мовчок.
Хто це діти? (

їжачок

)

об’єкт — олівець.

ТА  ÏХ  ВЛАСТИВОСТi

СТВОРЮЄМО 
ЇЖАЧКА

с. 12
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ПРАЦЮ МО  З  ПРИРОДНИМИ 

СТВОРЮЄМО АПЛІКАЦІЮ ІЗ СУХОГО ЛИСТЯ
Тобі знадобляться: картон (або кольоровий папір), но-
жиці, олівець, клей ПВА, пензель, серветка.

1   Підготуй основу для аплікації з картону або кольо-
рового паперу.

2   Вибери листя потрібної форми — деталі задуманої 
аплікації.

3   Розклади деталі на основі та розміть олівцем, де 
вони будуть розташовані.

4   Наклей кожну деталь на визначене місце.

5   Поклади зверху аркуш паперу та прес.

6   Висуши аплікацію під пресом.

Підготовка листя до аплікації
1   Збери листя, квіти, травинки.

2   Переклади їх папером та поклади 
зверху щось важке (прес).

3   Висушені рослини зберігай у паперо-
вій папці або коробці.

Підготовка плодів для поробок
1   Збери плоди різних дерев: каштани, 

жолуді, шишки, горобину, кленові кри-
латки, шкарлупу горіхів тощо.

2   Висуши їх подалі від яскравого світла 
та опалення.

3   Висушені плоди зберігай у коробці. 
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МАТЕРIАЛАМИ
СТВОРЮЄМО ПОРОБКУ ІЗ ВИСУШЕНИХ ПЛОДІВ 
Тобі знадобляться: клей ПВА та 
пензель (або пластилін), серветка.
1   Вибери плоди потрібної 

форми — деталі задуманої 
поробки.

2   З’єднай деталі за допомогою 
пластиліну або клею.

Підготовка рослин для ікебани
1   Збери красиві гілочки з плодами 

та листям, злаки, квітки тощо.
2   Зв’яжи стебла в пучок та підвісь 

їх квітками вниз.
3   Висуши їх подалі від яскравого 

світла та опалення.

СТВОРЮЄМО КОМПОЗИЦІЮ З ПРИРОДНИХ  МАТЕРІАЛІВ
Тобі знадобляться: основа (старий CD-диск), клей ПВА 
та пензель, паперові або нитяні стрічки, серветка.
1   Вибери висушені рослини для 

задуманої композиції.
2   Розклади гілки та листя на ос-

нові.
3   Розміть олівцем, де будуть 

розташовані деталі.
4   Наклей кожну деталь на осно-

ву на визначене місце. 
Плоди і квіти мають складати 
останній шар композиції.

5   Прикрась композицію стрічками, насінням тощо.

СЛОВНИЧОК
Ікебана — це компо-
зиція з квітів, трав, 
гілок та інших при-
родних матеріалів.
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Люди завжди намагалися передавати свої знання, до-
свід. Для цього вони навчилися зберігати  інформацію. 

Ми часто зберігаємо інформацію 
про події свого життя у вигляді 
малюнків, картин, фотографій. 
Такий спосіб подання інформа-
ції називають графічним.

Наше життя супроводжують  різні 
звуки. Це і гомін птахів, і сигнали 
машин, і музика. Люди спілкують-
ся за допомогою звуків природної 
мови. Це  звуковий спосіб подання 
 інформації. 

Книжки — справжня скарбниця знань. 
Інформацію в них подано у вигляді тек-
сту. Такий спосіб подання інформації 
називають текстовим.
Коли ти пишеш у зошиті, ти теж збері-
гаєш певну інформацію у вигляді тексту.

Поміркуй, коли на уроках ти використовуєш інформа-
цію, подану різними  способами.

Читаючи книжки, ти напевно звер-
таєш увагу на ілюстрації. У книжках 
часто поєднують текстову й графіч-
ну інформацію. Мультфільми містять 
графічну й звукову  інформацію. 

СПОСОБИ  ПОДАННЯ
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А сучасні книжки поєднують текст,  малюнки,  звуки та 
інше. Вони містять віртуальні об’єкти, які  можна пе-
реглядати за допомогою спеціальних засобів. Такий 
спосіб подання інформації називають мульти медійним.

Визнач, яким способом подається інформація.

КНИЖКА «ПІСНЯ ОСЕНІ»
Завдання: зробити книжку, об’єкти якої розташовані на 
відстані від основи за допомогою паперових пружинок. 
Тобі знадобляться: кольоровий папір, лінійка, клей, 
 ножиці, кольорові олівці.

Порядок виконання

IНФОРМАЦIÏ

1   Створи пружинку: 
• виріж із паперу дві смужки 1,5 х 11 см; 
• склей їх під прямим кутом; 
• згорни і загладь одну смужку на іншу.

2   Аркуш кольорового паперу згорни нав-
піл — це основа книжки.

3   Виріж об’єкти: сонечко, їжачка та листя. 

4   Приклей до верхньої частини основи 
пружинки, а на них об’єкти.

5   На нижній частині основи напиши текст.

6   Зроби висновок: у який спосіб подано 
інформацію в книжці?
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ПАПIР  —  УНIВЕРСАЛЬНИЙ
Ти вже знаєш, що інформація 
в текстовому та графічному ви-
гляді найчастіше подається на 
папері. На папері друкуються 
книжки й журнали, підручники 
й зошити, альбоми й  листівки. 

Папір має волокнисту будову. Лінія розриву вздовж 
 напрямку волокон буде рівнішою, ніж упоперек. 
Досліди, який край буде рівнішим: якщо газету розірва-
ти вздовж чи впоперек? Спробуй розірвати папір: за 
лінією згину; під лінійку. У якому випадку папір легше 
рветься?

Папір є універсальним матеріалом. Його використо-
вують для письма, друку, пакування, у побуті тощо. 
Спеціальний грошовий папір застосовують для вироб-
ництва банкнот.

Розглянь, які існують види паперу. Які з них тобі 
 знайомі? Який папір є в тебе зараз?

Деякі види паперу

письмовий друкарський газетний картон

обгортковий гофрований шпалерний кольоровий

16



МАТЕРIАЛ
Папір винайшли в Китаї близько 2000 років тому. До 
Європи папір потрапив близько 1000 років тому. 

А як виробляють папір?
Здебільшого його виготовляли з деревини. Сьогодні, 
щоб зберегти ліси, сучасні паперові фабрики використо-
вують солому, стебла кукурудзи, ганчір’я, макулатуру. 
Виявляється, що папір можна використовувати двічі.

Виготовлення паперу Виготовлення картону

Першою паперовою фабрикою на території Центральної 
України вважають папірню в Ра �домишлі. Її було засно-
вано на початку 17 століття.

ВИРОБИ З ПАПЕРУ
Митці декоративно-прикладного мистецтва 
розробили багато технік роботи з папером. 
Наприклад, витинанки, оригамі,  аплікацію, 
пап’є-маше, колаж, паперову мозаїку,  квілінг 
та інші.
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ДIÏ  з  IНФОРМАЦi Эю
Здавна люди намагалися зберігати й передавати ін-
формацію, яку отримували з навколишнього світу. До 
нас ця інформація дійшла за допомогою наскельних 
малюнків, папірусів, книг, витворів мистецтва та побуту.

Згадайте, які музеї ви відвідували. Яку 
інформацію отримали?

Коли ти спілкуєшся з друзями, читаєш 
книжки, то отримуєш певну  інформацію. 
Цей процес називають отриманням 
 інформації. 

Отриману інформацію ти можеш 
перетворити на нові знання. Цей 
процес називають опрацюванням ін-
формації. 

Нову інформацію ти можеш  запам’ятати, 
записати в зошит. Цей процес назива-
ють зберіганням інформації. 

Коли ти ділишся з друзями  новинами, 
коли вчитель розповідає нову тему, від-
бувається процес передавання  інформації. 
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Зверни увагу! Передавання інфор-
мації здійснюється від джерела до 
прий мача. Джерелом інформації мо-
жуть бути будь-які об’єкти: люди, 
тварини, книжки, пристрої тощо. При-
ймачем інформації — лише ті об’єкти, 
які можуть сприймати дану інформацію.

Яка інформація допомагає тобі прийняти рішення: пере-
ходити дорогу чи зачекати? Що є джерелом інформації? 
Хто є прий мачем інформації?

Руш! Зупинись!

Завдання: виконати завдання за планом та визначити, 
які дії  з інформацією відбулися під час його виконання.

Порядок виконання
1   Виміряй лінійкою довжину зображених відрізків.

С D A
B

2   З’ясуй, на скільки один відрізок довший за інший.

3   Запиши обчислення, повідом відповідь 
учителю.

4   Визнач, які дії з інформацією  відбулися 
під час виконання завдання.

5   Зроби висновок: чи вмієш ти розрізняти 
дії з інформацією?
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ПРИСТРОÏ  ДЛЯ  РОБОТИ
Ти вже знаєш, що інформація може 
бути текстовою, графічною, зву-
ковою, мультимедійною. Розглянь 
малюнок. Якою інформацією за 
способом подання  обмінюються 
діти? 

Люди завжди мріяли про засоби збереження інфор-
мації, передавання її на далекі відстані. З розвитком 
науки і техніки їхні мрії втілювалися в  життя.

Телефон — пристрій для передавання 
звукової інформації. Його винайшли 
понад 140 років тому. 

Плеєр (або відеоплеєр) — пристрій для збе-
рігання та відтворення музики (або відео). 
Його зручно брати в подорож. 

Диктофон — пристрій для створення та оп-
рацювання голосових повідомлень, інших 
звуків. За його допомогою журналісти запи-
сують інтерв’ю.

Фотокамера (або відеокамера) — пристрій 
для створення, зберігання та відтворення 
графічних зображень (або відео).

Калькулятор — пристрій для опрацювання 
числових даних.

Сьогодні для виконання різних дій з інформацією часті-
ше використовують комп’ютер.
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З  IНФОРМАЦi ЭЮ
Комп’ютер є універсальним 
при строєм. Він має бага-
то різновидів: стаціонарний 
комп’ютер, ноутбук, планшет, 
нетбук, смартфон.

З’ясуй, які технічні засоби для  роботи з інформацією 
використовують члени твоєї родини. 

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Завдання: з’ясувати призначення пристроїв для  роботи 
з інформацією. 

Порядок виконання
1   Розглянь малюнки та назви пристрої, які на них 

 зображені.

А Б В Г

  • Смартфон 

• Ноутбук

• Навігатор

• Електронна
 книжка

2   Визнач, які з цих пристроїв допоможуть тобі 
опра цьовувати інформацію, подану в текстовому, 
графічному, мультимедійному вигл яді.

3   Зроби висновок: чи можеш ти самостійно вибрати 
пристрій для виконання певних дій з інформацією?

МАЙСТРУЄМО ТЕЛЕФОН
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Люди користуються різними інструментами та пристроя-
ми і в роботі, і в побуті. Розглянь малюнки. Які інструмен-
ти та пристрої зображено? Як вони допомагають людям?

Сьогодні людям різних професій допо-
магає комп’ютер. Наприклад, учені за 
його допомогою проводять досліди. 

Лікарям комп’ютер допомагає слідку-
вати за станом здоров’я людей. 

Комп’ютер, убудований у кухонну 
плиту, повідомляє кухарям про тем-
пературу й час приготування їжі. 

Комп’ютери використовують у супермаркетах і банках, 
лікарнях і школах, на вокзалах і в метро. 
Дізнайся, як комп’ютер допомагає твоїй родині.

СВiТ  СУЧАСНИХ
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Сьогодні школярам теж стає в пригоді комп’ютер. Роз-
глянь малюнок. У чому тобі може допомогти комп’ютер?

КОМП‛ЮТЕР ДОПОМАГАЄ

За допомогою комп’ютера можна виконувати різні 
завдання, вивчати будь-яку мову, шукати потрібні відо-
мості у Всесвітній мережі Інтернет.

Поміркуй, у вивченні яких предметів тобі може допо-
могти комп’ютер.

Отже, сучасний комп’ютер «опанував» багато професій. 
Він стає в пригоді, коли людина навчається, працює, 
відпочиває, спілкується з друзями.

А чи знаєш ти, що таке «розумний 
дім»? Це будинок, який «живе» під 
керівництвом комп’ютера. У су-
часні побутові пристрої вбудовано 
маленькі комп’ютери, отже, ними 
можна керувати з одного пульта.

ПРОФЕСiЙ
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ПРАЦЮ МО 
Глина, пластилін, солоне тісто — це пластичні матеріа-
ли, з яких можна ліпити різні об’ємні вироби. 

Вид образотворчого мистецтва, пов’язаний зі створен-
ням об’ємних предметів, називають скульптурою.

А чи знаєш ти, що народна іграшка є скульптурою ма-
лих форм? Її виготовляють із деревини, соломки, глини. 
В Україні найбільш поширені глиняні іграшки.

СТВОРЮЄМО ІГРАШКУ З ПЛАСТИЛІНУ
Тобі знадобляться: пластилін, дощечка для ліплення, 
набір стеків, серветка.

1   Розглянь малюнок та вибери іграшку, яку будеш лі-
пити.

2   Поділи пластилін на дві нерівні частини. 

3   Зліпи з більшої частини голову. 

4   Зліпи з меншої частини пластиліну дрібні деталі 
( лапки, хвіст тощо).

5   Найменші частини (очі, носик тощо) зліпи з пласти-
ліну іншого кольору.

6   Проведи лінії та зроби проколи загостреним кінцем 
стеку.
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З  ПЛАСТИЧНИМИ  МАТЕРIАЛАМИ
СТВОРЮЄМО МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН 
ІЗ ПЛАСТИЛІНУ
1   Розглянь малюнок. Склади план виго-

товлення виробу.
2   Підготуй інструменти і матеріали.
3   Зліпи виріб за планом.

З пластиліну можна створювати справжні 
 картини. 

Розглянь малюнок. Розроби план створен-
ня власної картини з пластиліну. Створи 
її за планом.

Підготовка солоного тіста до роботи
Для приготування солоного тіста знадобляться: 1 склян-
ка дрібної солі; 2 склянки борошна; півсклянки води; 
5 столових ложок олії; гуаш (за бажанням).
У глибокій посудині змішай сіль та борошно. Додай олії 
та налий трохи води. Заміси тісто. Щоб надати сумі-
ші певного кольору, обережно вмішай у неї розведену 
у воді гуаш.

СТВОРЮЄМО ІГРАШКУ ІЗ СОЛОНОГО ТІСТА
Тобі знадобляться: солоне тісто, фарби (гуаш), пензель.
1   Із шматка солоного тіста сформуй дві кульки для 

тулуба та голови пінгвіна.
2   Зліпи дрібні частини тіла іграшки.

3   Проведи лінії та зроби проколи заго-
стреним кінцем стеку.

4   Залиш на кілька днів для повного ви-
сихання.

5   Розфарбуй пінгвіна.
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Персональні комп’ютери поділяють на стаціонарні та 
портативні.
Стаціонарний персональний комп’ютер зазвичай стоїть на 
столі у визначеному місці. Його пристрої є окремими 
модулями.
Портативний комп’ютер (ноутбук, нетбук тощо) зручно 
переносити. Його пристрої містяться в одному корпусі.

Розглянемо, які складові 
має комп’ютер на прикладі 
стаціонарного комп’ютера.
1. Монітор.
2. Миша.
3. Клавіатура.
4. Системний блок.

Перевір себе. Прочитай загадки. Спробуй відгадати 
назви основних складових комп’ютера.

Має хвостик, очі-кнопки, 
Не боїться кішки! 
Під долонею працює 
Вправна, зручна...  

Що це за поважний
Загадковий коробок?
Лампочкою посміхнувся...
Діти, це... 

Подивись у це вікно. 
Знаєш, чарівне воно. 
На вікні немає штор. 
Що це, діти?  

Є багато різних кнопок
І струнка статура.
Відгадайте, діти, що це?
Це... 

КОМП’ЮТЕР

4

3
2

1
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Ти вже знаєш, що комп’ютер допомагає людині працю-
вати з інформацією. А як вона потрапляє до комп’ютера?

Інформацію можна вводити в комп’ютер за допомогою 
клавіатури і миші. Вони є пристроями введення.
А як комп’ютер повідомляє про результат своєї робо-
ти? Він виводить його на екран монітора. Монітор — це 
пристрій виведення. 
Результат роботи комп’ютера можна вивести й на папір. 
Для цього комп’ютер повинен мати ще один пристрій ви-
ведення — принтер.

Пристрої 
введення

Пристрої 
виведення

Клавіатура

Миша

Монітор

Принтер

Дізнайся, які комп’ютери встановлені у вашій шко-
лі — стаціонарні чи ноутбуки? А яким комп’ютером 
користуються у твоїй родині?

Перша комп’ютерна миша 
мала вигляд дерев’яної ко-
робочки з коліщатами. З неї 
до системного блока тягнув-
ся дріт. Він нагадував хвіст 
звичайної миші. За таку 
схожість цей комп’ютерний 
пристрій і назвали мишею.

та  його  СКЛАДОВi

СТВОРЮЄМО 
АПЛІКАЦІЮ 

З ЛИСТЯ

с. 12
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ГОТУ МО  КОМП’ЮТЕР
Пригадай правила поведінки та безпеки під час робо-
ти з комп’ютером. Розглянь малюнок. Опиши, як сидить 
хлопчик. Чи дотримується він поданих правил?

Для того щоб комп’ютер працював надійно, його по-
трібно правильно вмикати й вимикати.
Для вмикання комп’ютера призначена кнопка Power. 
Вона розташована на передній панелі системного бло-
ка. Поряд є лампочка, яка світиться протягом усієї 
роботи  комп’ютера.

ПОРЯДОК ВМИКАННЯ КОМП’ЮТЕРА
1   Увімкни монітор.

2   Натисни кнопку Power 
на системному блоці.

3   Слідкуй за екраном моніто-
ра. Коли на ньому з’явиться 
зображення, це означатиме, 
що комп’ютер готовий до 
 роботи.

Зверни увагу! До закінчення завантаження комп’ютера 
не слід натискати будь-які клавіші та кнопки.

Після завантаження комп’ютер працює під керівництвом 
спеціальної програми (наприклад, Windows).

  На робочому місці мають бути тільки 
ті речі, які потрібні для роботи.

  Під час роботи з комп’ютером слід 
сидіти прямо, не напружуючись, на 
відстані витягнутої руки від монітора.

28



ДО  РОБОТИ
ПОРЯДОК ВИМИКАННЯ КОМП’ЮТЕРА

1   Закрий вікна всіх програм.

2   Установи вказівник миші 
на кнопку Пуск у лівому ниж-
ньому куті екрана і натисни 
ліву клавішу миші.

3   У меню, що з’явиться, вибе-
ри кнопку Вимкнення.

Розглянь малюнки. За яким робочим місцем можна по-
чинати роботу з комп’ютером? Поясни свій вибір.

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: навчитися розпочинати та завершувати ро-
боту з комп’ютером.

Порядок виконання
1   З’ясуй, на якому робочому місці ти працюватимеш. 

2   Підготуй своє робоче місце до роботи.

3  Увімкни комп’ютер з дозволу вчителя.

4   Розглянь зображення, яке з’явилося на екрані мо-
нітора.

5   Заверши роботу з комп’ютером.

6    Зроби висновок: як правильно розпочинати і завер-
шувати роботу з комп’ютером.
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Ти вже вмієш вмикати комп’ютер. І знаєш, що після за-
вантаження комп’ютера на екрані монітора з’являється 
зображення. Це зображення робочого стола комп’ютера. 

Розглянь робочий стіл учня. Які 
об’єкти розташовані на ньому?

Комп’ютер теж має свій робочий 
стіл. І на його робочому столі теж 
розташовані об’єкти — значки, що 
мають вигляд невеличких малюн-
ків. Серед них є значки програм, 
значки папок, значки документів.

Цей комп’ютер Кошик Мережа

Нова папка Google Chrome Scratch

Користувач сам вирішує, які значки розміщувати на ро-
бочому столі комп’ютера.

Зазвичай на робочому столі містяться:
значок Цей комп’ютер — відкриває доступ до всіх об’єк-
тів, що зберігаються в комп’ютері;
значок Кошик — саме до нього переміщують об’єкти, 
які вже не потрібні для роботи.

РОБОЧИЙ  СТiЛ
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У нижній частині робочого стола розташована  панель 
завдань. Вона призначена для керування роботою 
комп’ютера. На панелі завдань містяться кнопка Пуск (1), 
значки мовної панелі (2), годинника (3) та інші.

З об’єктами робочого стола комп’ютера зручно пра-
цювати за допомогою миші. Коли ти починаєш рухати 
мишу по поверхні стола, на екрані монітора починає 
рухатися спеціальна стрілка . Це вказівник миші, який 
повторює її рухи.

Зверни увагу! Якщо рухати мишею 
над поверхнею стола, вказівник миші 
на екрані монітора рухатися не буде.

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: знайти на робочому столі комп’ютера за-
значені об’єкти.

Порядок виконання
1   Знайди на робочому столі комп’ютера такі об’єкти:

 • значок Цей комп’ютер;
 • значок Кошик;
 • значки папок, програм;
 • панель завдань.
2   Наведи вказівник миші на кнопку Пуск; мовну па-

нель; годинник. Прочитай підказки.
3   Зроби висновок: чи вмієш ти знаходити потрібні 

об’єкти робочого стола?

КОМП’ЮТЕРА

1 2 3
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ЯК  ПРАЦЮВАТИ 
Ти вже знаєш, що з об’єктами робочого стола 
зручно працювати за допомогою комп’ютер-
ної миші. 

Розглянемо будову 
 комп’ютерної миші:
1 — ліва клавіша миші
2 — колесо прокручування
3 — права клавіша миші

Під час роботи з об’єктами частіше використовують ліву 
клавішу миші. Колесо прокручування допомагає швидко 
переміщуватися комп’ютерним документом.

Важливо правильно тримати 
комп’ютерну мишу. Вказівний 
палець правої руки має бути 
розміщений на лівій  клавіші. 
Можна налаштувати мишу 
для роботи лівою рукою. Тоді 
вказівний палець лівої руки роз-
міщується на правій клавіші.

З’ясуємо, як працювати мишею.

Позначення Дія, що виконується

Клацнути — навести вказівник миші на об’єкт, 
швидко натиснути й відпустити клавішу миші

Двічі клацнути — навести вказівник миші на 
об’єкт, двічі натиснути й відпустити клавішу миші

Натиснути і не відпускати клавішу миші

1
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Правильно тримай мишу!

лівою рукою правою рукою
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ЗА  ДОПОМОГОЮ  МИШi

Дія Позначення Як виконується

Вибрати об’єкт
Навести вказівник миші на об’єкт 
і клацнути лівою клавішею миші

Перетягнути 
об’єкт

Вибрати об’єкт і з натиснутою 
лівою клавішею миші перемісти-
ти його в потрібне місце

Відкрити папку 
або документ Навести на об’єкт вказівник миші 

й двічі клацнути лівою клавішеюЗапустити 
 програму

Щоб навчитися вправно працювати 
з мишею, використовують спе-
ціальні програми — тренажери миші.

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: опрацювати дії, які можна виконувати мишею.

Порядок виконання
1   Запусти тренажер миші.

2   Виконай завдання за вказів-
кою вчителя.

3   Зроби висновок: як користу-
ватися мишею?

Комп’ютерна миша має багато «родичів». 
Трекбол — це пристрій, у якому обертається 
спеціальна кулька, розташована згори.
Джойстик — пристрій, за допомогою якого 
зручно грати в комп’ютерні ігри.

Дії з об’єктами робочого стола за допомогою миші

33



Комп’ютер і програми — нерозлучні друзі. Комп’ютер 
завжди працює під керуванням програм. Програми 
керують діями комп’ютера, коли ти дивишся мульт-
фільми, слухаєш музику тощо. 

Після запуску програми на екрані монітора з’являється 
вікно комп’ютерної програми. Це обмежена рамкою пря-
мокутна область екрана, у якій ти бачиш роботу даної 
програми.

Розглянь малюнки. Чим схожі вікна різних комп’ютерних 
програм?

У верхній частині вікна програми розташований рядок 
заголовка. Розглянь, які об’єкти він містить.

1 — значок програми
2 — ім’я комп’ютерного документа
3 — назва програми 
4 — кнопки керування вікном

ЩО  ТАКЕ

1

Згорнути Закрити

Разгорнути

2 3 4
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Нижче рядка заголовка роз-
ташоване меню програми.
Що таке меню? Згадай меню 
в шкільній їдальні — у ньому 
міститься перелік страв, які 
можна замовити.

Меню — це список об’єктів, які можна вибирати. В ін-
форматиці ці об’єкти називають пунктами меню. Кожний 
пункт містить певні команди для роботи з програмою.

Розглянь малюнки. Які команди містять меню?

1 2

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: ознайомитися з вікном та меню програми.

Порядок виконання
1   Запусти програму за вказівкою вчителя.

2   Розглянь вікно програми. Знайди рядок заголовка, 
інші відомі тобі об’єкти.

3   Розглянь меню програми. Які пункти воно містить?

4   Розглянь, які команди містять пункти меню.

5   Закрий вікно програми.

6   Зроби висновок: які об’єкти містить вікно програми, 
як працювати з меню програми?

ПРОГРАМА
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КОМП’ЮТЕРНА
Ти вже знаєш, що найбільший обсяг інформації ми от-
римуємо завдяки зору. Є навіть прислів’я: «Краще один 
раз побачити, ніж сто разів почути». 

Люди здавна зберігали інформацію про події свого 
життя у вигляді зображень. 

Поміркуй, як діти можуть зберегти інформа-
цію про чудову зимову прогулянку. Які засоби 
можуть в цьому допомогти?
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ГРАФIКА
Ти напевно любиш і вмієш малювати олівцями та фар-
бами. Вивчаючи інформатику, ти навчишся створювати 
чудові малюнки за допомогою комп’ютера. 
Зображення, які створено або опрацьовано за допомо-
гою комп’ютера, називають комп’ютерною графікою.

Розглянь малюнки. Поясни, де ми зустрічаємо комп’ю-
терну графіку. Наведи свої приклади.

СТВОРЮЄМО ЗИМОВУ ІСТОРІЮ

 

Ілюстрація в книжці Реклама Вітальна листівка
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ГРАФiЧНi  
Малюнки, фотографії, ескізи, схеми, креслення назива-
ють графічними зображеннями.
Різноманітні зображення відіграють важливу роль у на-
шому житті. Їх використовують у повсякденні, на роботі, 
у навчанні.

Розглянь зображення. Де їх можна використати? З якою 
метою?

Фотографія

Креслення

Схема

Ескіз

Малюнок

СЛОВНИЧОК
Ескіз — попередній 
малюнок, за яким 
створюють якийсь 
 виріб.

літо

літо

зима

зима
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Для створення малюнків використовують різноманіт-
ні інструменти. Наприклад, олівці, фломастери,  фарби, 
пензлі тощо. Існують спеціальні інструменти для ство-
рення креслень, зокрема лінійка й циркуль. Для 
складання схем, створення однакових об’єктів також 
використовують трафарети і шаблони.

Розглянь малюнки. 
Якими інструментами 
ти вмієш користуватися?

Кожний із цих інструментів призначений для створення 
певних графічних об’єктів.

Розглянь малюнки. Поміркуй, чим відрізняються об’єк-
ти, які створені за допомогою циркуля. 

         

СТВОРЮЄМО ТАНГРАМ
Склади із 7 частин танграма зображені фігури.

Кожний із цих інструментів призначений для створення 

ЗОБРАЖЕННЯ

Танграм — давня 
китайська голово-
ломка. Одна з її 
китайських назв 
Чи-Чао-Ту означає 
«хитромудрий візе-
рунок із 7 частин».с. 44
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СТВОРЮЄМО ПОВІТРЯНУ КУЛЮ
Тобі знадобляться: ножиці, кольоровий папір, клей, 
тоненькі мотузочки.

Значок якого графічного редактора нагадує ця  поробка? 
Поміркуйте, як створити значки інших графічних редак-
торів.

ГРАФIЧНИЙ  
Розділ інформатики, що вивчає, як опрацьовувати гра-
фічні зображення, називають комп’ютерною графікою.
Ілюстрації в книжках, анімаційні фільми, комп’ютерні 
ігри тепер створюють за допомогою комп’ютера.

Для роботи із зображеннями призначені спеціальні про-
грами — графічні редактори. Сьогодні їх існує чимало.

Розглянь значки графічних редакторів. Чи є серед них 
значки редакторів, які тобі вже знайомі?

CorelDraw Gimp Photoshop Paint Tux Paint
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ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: запустити графічний редактор Paint і дослі-
дити призначення об’єктів вікна цієї програми.

Порядок виконання
1  Запусти програму Paint.

2   Порівняй вікно програми Paint на екрані монітора 
з його зображенням у підручнику.

3   Вказівником миші вибери послідовно об’єкти вікна, 
прочитай їхні назви та призначення. 

4   Заверши роботу з графічним редактором Paint.

5   Зроби висновок: які є об’єкти вікна графічного ре-
дактора?

1 — рядок заголовка;
2 — панель швидкого доступу;
3 —  вкладка з наборами інструментів;

1

3 54

2

4 — група на вкладці;
5 —  робоча область 

(область для малювання).

Ознайомимося з одним із графічних редакторів — Paint 
(з англійської — малювати). Запустити графічний ре-
дактор Paint можна за допомогою:

 значка програми Paint  на робочому столі;

 команди Пуск → Стандартні → Paint.

РЕДАКТОР
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ВiДКРИВА МО  ТА  ЗБЕРiГА МО
Малюнки, які ти будеш створювати у графічному редак-
торі, можна зберегти в комп’ютері. 

Зимові 
розваги

Новий рік

Кожний малюнок зберіга -
ється в окремому комп’ю -
терному документі — файлі. 
Кожний файл має своє ім’я.
Для зручності файли розмі-
щують по папках. Кожна папка 
також має своє ім’я.

Розглянь малюнок. Як краще 
розмістити файли по папках?

Файли

Папки

ВІДКРИВАЄМО ЗОБРАЖЕННЯ
1  Вибери в меню Файл (1) команду Відкрити (2).

2  Вибери потрібну папку.

3  Знайди в списку файлів потрібний файл.

4   Виділи цей файл і клацни кнопку Відкрити. 
У робочій області вікна з’явиться малюнок.

1

2

1

2

3

4
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2

1

3

ЗБЕРІГАЄМО ЗОБРАЖЕННЯ
1  Вибери в меню Файл команду Зберегти / Зберегти як.

2  Вибери потрібну папку (1).

3  Введи нове ім’я файла в поле Ім’я файла (2).

4  Клацни кнопку Зберегти (3).

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: відкрити файл з малюнком і зберегти його 
з іншим іменем.
Порядок виконання

1  Запусти графічний редактор.

2   Відкрий файл за вказівкою  вчителя.

3   Розглянь малюнок. Що на ньому 
зображено?

4   Збережи файл з іменем Зимова 
казка. 

5   Заверши роботу з графічним ре-
дактором.

6   Зроби висновок: як відкривати 
файл з малюнком і зберігати його 
з іншим іменем?

ЗОБРАЖЕННЯ

СТВОРЮЄМО 
СНІГ ІЗ КРУПИ
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Виготовля мо  вироби

1

2

3

4

5

6
7

СТВОРЮЄМО ТАНГРАМ
Тобі знадобляться: лінійка, олівець, ножиці, 
картон 8 см × 8 см, кольоровий папір.

1   Розділи квадрат картону на 7 частин 
і пронумеруй їх так, як показано на 
малюнку. 

2  Розріж квадрат на 7 частин-шаблонів.

3   Виріж за шаблонами частини з паперу 
різного кольору.

4   Наклей вирізані частини на відповідні 
шаблони.

ЗНАЙОМИМОСЯ З УМОВНИМИ ПОЗНАЧЕННЯМИ
На ескізах виробів часто використовують різні лінії. 

Позначення Назва лінії Приклад

Розмірна лінія

Осьова лінія

Лінія контурів, відрізання

Лінія згину

Лінії нанесення клею 
з лицьового боку

Лінії нанесення клею 
зі зворотного боку
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СТВОРЮЄМО ВИТИНАНКУ
Витинанка — вид українського народного декоративно-
го мистецтва. Ця назва походить від слова «витинати», 
тобто «вирізати». Розглянь малюнки. Поясни, для чого 
можна використати витинанку.

Тобі знадобляться: 
папір, олівець, ножиці, клей, 
подарункова коробка або 
паперовий пакет.

Перед початком роботи 
пригадай правила роботи 
з ножицями та клеєм.

4

5
6

2 3
1

поетапно
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СТВОРЮ МО
Будь-який малюнок складається з окремих графічних 
об’єктів.

Розглянь малюнок. З яких об’єктів складається зобра-
ження?

У графічному редакторі об’єкти створюють за допомо-
гою спеціальних інструментів. 

 Для малювання ліній призначені інструменти Олівець, 
Лінія, Крива. 

  Для виправлення помилок використовують інстру-
мент Гумка.

 Олівець
Міститься в групі Інструменти. 
Малює як звичайний олівець. 

 Лінія

Міститься в групі Фігури. Малює прямі лінії. 
Щоб намалювати горизонтальну або верти-
кальну лінію, слід натиснути клавішу Shift.

 Крива
Міститься в групі Фігури. Малює лінію, 
яку можна вигинати за допомогою миші. 

 Гумка
Міститься в групі Інструменти. 
Стирає частину малюнка.
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РiЗНОКОЛЬОРОВi  ЛiНiÏ
Лінії мають такі властивості, як товщина і колір. 
Малювати вибраним інструментом слід із натиснутою 
лівою клавішею миші. 

Зверни увагу! Відмінити останню дію можна, натис-
нувши кнопку  на панелі швидкого доступу.

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: намалювати малюнок за зразком.

Порядок виконання
1   Запусти графічний редак-

тор Paint.

2   Розглянь малюнок. З яких 
графічних об’єктів він 
скла дається? 

3   Створи малюнок за зраз-
ком.

4   Збережи файл із малюн-
ком.

5   Заверши роботу з графіч-
ним редактором Paint.

6   Зроби висновок: чи вмієш 
ти створювати малюнки 
за допомогою різнокольо-
рових ліній?

СТВОРЮЄМО 
ВЕСЕЛКУ 

ІЗ СТРІЧОК
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Ти вже знаєш деякі геометричні фігури. Пригадай їхні 
назви.

У графічному редакторі Paint для малювання фігур 
є спеціальні інструменти. Вони містяться в групі Фігури 
на вкладці Основне. Ці інструменти можна налаштувати 
за такими властивостями: 
1 — контур, 2 — заливка, 3 — товщина, 4 — колір.

1 2 3 4

Розглянь приклади налаштування властивостей товщи-
на і колір для контуру фігури. Поясни за малюнком, 
яких значень набувають ці властивості.

СТВОРЮ МО

Вибираємо товщину та колір контуру фігури Отримуємо результат
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Розглянь зображені фігури. 
Поясни, які кольори були ви-
брані як колір 1 і як колір 2  
для кожної фігури.

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил  поведінки та безпеки.
Завдання: намалювати різнокольорові кульки за  зразком.

Порядок виконання
1   Запусти графічний редактор Paint.

2   Розглянь малюнки. Зверни увагу: налаштування 
властивості заливка  визначає, як зафар-
бується фігура.

 Суцільний Пастель Масло Текстурний Акварель
 колір   олівець

3   З’ясуй, які інструменти з групи Фігури тобі знадоб-
ляться. Які налаштування слід установити?

4   Намалюй графічні об’єк-
ти за зразком.

5   Збережи файл із малюн-
ком.

6   Заверши роботу з графіч-
ним редактором Paint.

7   Зроби висновок: чи вмі-
єш ти створювати та 
розфарбовувати фігури?

РiЗНОКОЛЬОРОВi  фiгури

 СТВОРЮЄМО 
ГІРЛЯНДУ 
З ФІГУР
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Ти напевно знаєш: щоб малюнок вийшов яскравим, 
його розфарбовують.

Розглянь малюнки. Чим вони відрізняються? Чому ху-
дожник по-різному розфарбував однакові об’єкти на 
малюнках?

 

Розглянемо, як у графічному редакторі Paint можна 
розфарбовувати і перефарбовувати фігури.

 Заливка (група Інструменти)
Зафарбовує замкнену фігуру або фон малюнка. 

Колір   1 Колір   2

Зверни увагу! Якщо фігура, яку розфарбовують, не 
є замкненою, фарба розіллється за межі фігури. 

 Вибір кольорів (група Інструменти)
Дає змогу вибрати потрібний колір на самому малюнку. 

МАЛЮНКИ
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 Розпилювач (група Пензель)
Створює ефект розпилювання фарби. Налаштувати цей 
інструмент можна за властивостями колір і товщина 
(розмір плями  розпилювача).

Тепер ти можеш розфарбовувати фігури в різний  спосіб.

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: створити малюнок з фігур за зразком.

Порядок виконання
1   Запусти графічний редактор Paint.

2   Створи один із малюнків за зразком. 

      

3   Створи інші малюнки за 
власним бажанням.

4   Збережи файл з малюн-
ками.

5   Заверши роботу з гра-
фічним редактором Paint.

6   Зроби висновок: чи вмієш 
ти створювати малюнок 
з фігур?

З  ФIГУР

 СТВОРЮЄМО 
АПЛІКАЦІЮ
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ЯК  ПРАЦЮВАТИ 
Коли ти малюєш, наприклад, літак, то на малюнку він 
буде завжди меншим за справжній. А коли малюєш ко-
маху, то вона зазвичай є більшою, ніж справжня.

 

У цих випадках говорять, що об’єкти намальовані 
в масштабі. Масштаб показує, на скільки зображення 
більше або менше за реальний предмет.

У графічному редакторі Paint інструмент Масштаб роз-
ташований на вкладці Переглянути. 

Згадай, як виглядає вишивка. Чи знаєш ти, 
як вона створюється? Вправними рухами 
квадратик за квадратиком майстриня виши-
ває на тканині візерунок. 
Комп’ютерний малюнок подібний до вишив-
ки. Робочу область вікна можна перетворити 
на аркуш у клітинку за допомогою команди: 
Переглянути → Лінії сітки.

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: створити орнамент за зразком, використо-
вуючи кліткове поле.

СЛОВНИЧОК
Найменший еле-
мент зображення 
називають пікселем.
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ЗI  ЗБIЛЬШЕНИМ  ЗОБРАЖЕННЯМ
Порядок виконання

1   Запусти графічний редактор.

2   Установи сітку в робочій області вікна.

3   Установи найбільший масштаб.

4   Вибери інструмент Олівець.

5   Намалюй фрагмент орнаменту за зразком. 
Зверни увагу! Для відміни останньої дії слід 
одночасно натиснути клавіші Ctrl і Z.

6   Продовж орнамент за 
зразком.

7   Збережи файл з ма-
люнком. 

8   Заверши роботу з гра-
фічним редактором.

9   Зроби висновок: як працювати 
зі збільшеним зображенням?

ОЗДОБЛЮЄМО ВИРІБ ОРНАМЕНТОМ
Зазвичай розрізняють такі види орнаментів:

  геометричні (зображення трикутни-
ків, квадратів, хрестиків);

  рослинні (спрощені зображення 
квітів, ягід, листя);

  тваринні (символічні зображення 
тварин, птахів, комах) та інші.

Створи аплікацію з орнаментом.

Ознайомитися з народними промислами ти мо-
жеш в мережі Інтернет за допомогою дорослих.
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Вишивка — один із найпоширеніших видів декора-
тивного мистецтва. Вишитий рушник є символом 
культури українського народу. Жодна селянська 
хата не обходилася без вишитих рушників. 

Гончарство — виготовлення з гончарної глини по-
суду, кахлів, іграшок тощо. У давнину посуд ліпили 
вручну. Пізніше винайшли гончарний круг. 

У селищі Опішне на Полтавщині є відомий в Укра-
їні Музей гончарства.

ВИРОБИ  ДЕКОРАТИВНО-
Декоративно-прикладне мистецтво є одним із видів народ-
ної творчості. Предметами декоративно-прикладного 
мистецтва ми й зараз користуємося в побуті. 
Оздоблювати предмети вжитку орнаментами — це дав-
ня традиція нашого народу. 

Орнамент — це візерунок, у якому повторюються гео-
метричні елементи, рослинні чи тваринні мотиви. 
Орнаментом прикрашають одяг, рушники, предмети 
в оселі (скатертини, посуд тощо).
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ПРИКЛАДНОГО  МИСТЕЦТВА
Різьблення — одне 
з  найдавніших ремесел. 
Вражають своєю красою 
дерев’яні різьблені меблі, 
посуд, картини, іграшки.

Художня ковка — це виготовлення 
декоративних кованих виробів з ме-
талу. Такими виробами оздоблюють 
будівлі, декорують парки. Металевими 
скульптурами прикрашають вулиці.

Лозоплетіння — виготовлення 
різноманітних виробів з лози 
або інших рослин. Вироби 
з лози легкі, зручні і досить 
міцні.

Дізнайся, які витвори декоративно-прикладного мистец-
тва є у твоїй родині.
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ЯК  ЗМIНИТИ
У графічному редакторі можна змінювати окремі фраг-
менти зображення.

Порівняй малюнки. Які зміни вніс художник?

 

Для того щоб змінити на малюнку окремий фрагмент, 
його слід виділити. 

ВИДІЛЯЄМО ФРАГМЕНТ 
1   Вибери команду Виділити в групі 

Зображення на вкладці Основне. 
2   Вибери інструмент Прямокутна 

область або Довільна область. 
3   Вибери команду , 

якщо потрібно виділити об’єкт без 
фону малюнка.

4   З натиснутою лівою клавішею 
миші протягни вказівник  так, 
щоб виділити необхідну частину 
зображення.

Для відміни виділення слід клацнути клавішею миші за 
межами виділення або натиснути клавішу Esc.
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МАЛЮНОК
Після виділення фрагмента навколо нього з’являєть-
ся прямокутна рамка з маркерами. За їх допомогою 
можна змінювати розмір фрагмента, розтягувати або 
стискати його. 

ЗМІНЮЄМО РОЗМІР ФРАГМЕНТА
Маркери

Початковий 
 малюнок

Зменшення 
розміру

Стискання Розтягнення

Зображення можна повертати за допомогою команди 
Повернути у групі Зображення.

ПОВЕРТАЄМО ЗОБРАЖЕННЯ

Початкове 
положення

 Повернути 
на 90° праворуч 

 Відобразити 
по вертикалі

 Відобразити 
по горизонталі 

Вказівник миші всередині виділеного фрагмента набу-
ває вигляду .
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Виділений фрагмент можна перетягнути з натиснутою 
лівою клавішею миші. При цьому фрагмент перетяг-
неться в інше місце без фону малюнка, якщо було 
вибрано команду .

ПРАЦЮЄМО З КОМП’ЮТЕРОМ
Дотримуйся правил поведінки та безпеки.
Завдання: змінити (доопрацювати) малюнок за  зразком.

Порядок виконання
1   Запусти графічний редактор Paint.

2   Відкрий файл за вказівкою вчителя.

3   Внеси зміни в малюнок за зразком.

4   За бажанням доповни малюнок іншими графічними 
об’єктами.

5   Збережи файл з малюнком.

6   Заверши роботу з графічним редактором Paint.

7   Зроби висновок: як можна змінювати фрагменти 
зображення?

 СТВОРЮЄМО 
ГОДІВНИЦЮ

Поміркуй, як ще можна допомогти птахам узимку.
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КОМАНДИ  I  ВИКОНАВЦI
Люди спілкуються за допомогою при-
родної мови. Під час спілкування вони 
використовують різні речення — розпо-
відні, питальні, спонукальні. Одні з них 
закликають до дії, інші — ні. 

Прочитай речення. Які з них спонукають до дії або ви-
словлюють наказ?

 Другокласники знають правила дорожнього руху.
 Чи знаєте ви сигнали світлофора?
 Слідкуй за сигналами світлофора!

Як команди люди зазвичай вико-
ристовуються спонукальні речення. 
Тобто такі речення, які містять наказ, 
вимогу, заклик тощо. 

Команда — це чіткий і короткий на-
каз виконати певні дії. 

Прочитай речення. Яке з речень є командою? Наведіть 
свої приклади команд.

 Споконвіку українці любили  калину.
  Яку рослину любили українці спо-

конвіку?
 Саджайте калину коло хат!
 Яка чудова наша країна! 

Виконавцями команд може бути не тільки людина, 
а й тварина, комп’ютер та інші. 
Виконавець команд — це об’єкт, який розуміє і може 
виконати задані команди. Кожен виконавець може ви-
конувати тільки певний набір команд. 
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Розглянь малюнки. З’ясуй, які виконавці які 
команди можуть виконувати.
1   Апорт! 

2   Сходи до крамниці.

3  Пуск.

Розглянь малюнки. Які виконавці на них зображені? На-
веди приклади команд для цих виконавців.

Прочитайте українські народні скоромовки. Визначте 
виконавців та команди, які вони мають  виконати.

Вийди, вийди, сонечко,
На дідове полечко,
На бабине зіллячко,
На наше подвір’ячко.

Ой ти, коте сірий,
та вимети сіни.
А ти, волохатий,
приберись у хаті.
А ти, коте чорний,
та сідай у човен.
Пливи, котку, на лужок
забавляти діточок.
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