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1PB

Дорогий друже!

Прийшла пора зробити наступні кроки в чудовій  країні 
Інформатика. З тобою знов будуть поруч Інфором
чик – хлопчик з минулого, Файліна – сучасна дівчинка, 
і  Кібертошка – хлопчик з майбутнього. Разом з ними 
ти продовжиш опановувати інформатику. І в цьому тобі 
 допоможуть завдання робочого зошита.

Бажаємо успіхів у навчанні!
Умовні позначки

    — перевір себе

 — розв’яжи логічну задачу

    — виконай творче завдання
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Розділ 1. Інформаційні процеси і комп’ютер

  Знову в комп’ютерному класі

  Познач правильні відповіді

Що можна робити в комп’ютерному класі?

   Сидіти на відстані не менш ніж 50 см від екрана.

   Вмикати і вимикати комп’ютер без дозволу 
вчителя.

  Торкатися дротів та розеток.

  Працювати вологими руками.

  Працювати чистими руками.

2.  Впиши назви комп’ютерів
На робочому місці касира супермаркета розта
шований __________________________________________________________.  

Мама у від рядження бере _______________________________.  

Наша пральна машина має вбудований __________________ 

________________________________.

    

1

1

2
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 3. Доповни схему 
Згадай, з яких основних пристроїв складається 
комп’ютер і яке їх призначення. Впиши в схему 
відповідні назви складових комп’ютера.

Введення

клавіатура,

_______________________

Виведення

_______________________,

_______________________

Зберігання

_______________________

Опрацювання

_______________________

 4. Розгадай ребус

    
О

’ ’

C = Ф

_________________________________

 5. Згадай літо
Намалюй три об’єкти, які в тебе пов’язані з най
приємнішими спогадами про минуле літо. Підго
туй розповідь за цими малюнками.

            

3
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  У світі інформації

 1. Розгадай філворд

З’єднай букви так, щоб отримати назви чотирьох 
інформаційних процесів. З букв, що залишилися, 

спробуй скласти слово: ______________________________________.

О H Я Я H H P

П H A Г M A О

P A Ц І И P Я

A В Ю P О T H

H T Б E В A H

H P З К A Д E

Я A П E P E Д

 2. Задачка про тебе

Познач буквами, які органи чут
тя допомагають тобі, коли ти:

 � дивишся телевізор ________________________;

 � готуєш овочевий салат __________________;

 � перевіряєш, чи сухі шкарпетки ________;

 � дізнаєшся, що хтось телефонує на 
мобільник ____________________________________.

2

1

2

Орган зору О

Орган слуху В

Орган нюху Н

Орган дотику Ш

Орган смаку Я
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 3. Впиши слова 

Файліна прочитала книжку і записала в блокноті 
свої враження. Доповни схему, що відображає 
цей процес.

ЗберіганняОтримання Опрацювання →→ →

    очі       →  __________________  →         ручка     →  _______________

Передавання

 4. Хто зірвав квітку?

Уважно розглянь малюнок і обведи олівцем того, 
хто зірвав квітку на клумбі.

 5. Пофантазуй!

Як ти вважаєш, чи вистачає людині п’яти чуттів, 
щоб отримувати необхідну інформацію з довкіл
ля? Запропонуй орган чуття для розширення мож
ливостей сприйняття інформації. Дай йому назву.

__________________________________________________________________________

3
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  Способи подання повідомлень

  Як подані повідомлення?
Покажи стрілками, якими способами подані по
відомлення у випадках, зображених на малюнках.  

графічний текстовий усне мовлення

умовні жести світлові сигнали звукові сигнали

 2. Намалюй інструкцію
Подай у графічному вигляді інструкцію щодо ви
готовлення аплікаці ї  «Ялинка».

Виріж із зеленого паперу три трикутники — ве
ликий, середній і маленький. З коричневого па
перу виріж прямокутник для стовбура. Наклей на 
блакитний папір знизу коричневий прямокутник, 
а над ним — трикутники в порядку зменшення.

3

1

2
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 3. Познач цифрою
Як змінюється спосіб подання повідомлень у випад
ках, зображених на малюнках? Впиши в кружечок 
відповідну цифру: зі звукового на текстовий — 1; 
з текстового на звуко вий — 2; з графічного на 
звуковий — 3.

Музикант грає  
по нотах

Учителька диктує 
учням диктант

Онука читає 
бабусі листа

 4. Впиши слова

          РОТ              ________________________

   _______________________           ЛАПКА

 5.  Розвивай уяву!
Придумай і намалюй умовне позна
чення для об’єкта ліфт.

3

4
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  Носії повідомлень

 1. Поринь у давнину
Покажи стрілками, у яких країнах винайшли зобра
жені носії повідомлень.

Давній Єгипет Мала Азія Давня Русь Китай

 
Папірус

 
Береста

 
Папір

 
Пергамент

 2. Доповни схему
На схемі показано розподіл різних носіїв повідом
лень за видами. Заповни порожні прямокутники.

газети ___________ ___________ відео ___________

флеш
нако 

пичувач

_________________________ плівки _________________________

Носі ї  повідомлень

4

1

2
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 3. Розподіли
Проведи замкнену лінію так, щоб малюнки елек
тронних носіїв повідомлень потрапили всередину, 
а інших — залишилися ззовні.

 4. Поміркуй!

Як із папіруса зробити парус?

 5. Казкові носі ї
Згадай, у яких казках різні предмети використо
вуються як носії повідомлень. Намалюй їх.

3

4

5
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  Пам’ять комп’ютера

 1. Розстав позначки

Познач правильні твердження знаком «+», а не
правильні — знаком «–».

  Після вимикання комп’ютера всі дані з оперативної 
пам’яті втрачаються.

  Дані, що збережені на оптичному диску, зберіга
ються тільки під час роботи комп’ютера.

  Флешнакопичувач не можна використовувати для 
перенесення даних з одного комп’ютера на інший.

 2. Збери назви

У Файліни розсипалися картки з назвами прикла
дів пам’яті комп’ютера. Допоможи їх зібрати. Для 
цього зафарбуй однаковими кольорами частини 
однієї назви.

диск карта

дискнакопичувач жорсткий

оптичний

флеш

оперативна
пам’яті

магнітний
пам’ять

5

1

2
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 3. Виконай ранжування

Якщо тобі доведеться вибирати флешнакопичувач, 
які фактори ти будеш враховувати? Пронумеруй 
(починаючи з 1) у порядку зменшення важливості. 
Доповни цей перелік.

 Колір

 Форма

 Фірмавиробник

 Розміри

 __________________________________________________ 

 4. Як це могло бути?

Тато й дідусь Файліни домовились сісти в п’ятий 
вагон електрички, щоб разом їхати на дачу. 
 Однак тато відрахував п’ятий вагон від початку, 
а дідусь — від кінця поїзда. Незважаючи на це, 
вони опинились в одному вагоні. Скільки вагонів 

було в поїзді? _____________

 5. Удосконалюй пам’ять!

Подумай, які прийоми ти мо
жеш використовувати для того, 
щоб легше зберігати у своїй 
пам’яті номери телефонів, дні 
народження друзів та інші важ
ливі відомості.

3

4

5
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   Кодування і декодування 
повідомлень

 1. Розкодуй! 

Розкодуй повідомлення, якщо спосіб його кодуван
ня — заміна кожної літери наступною в алфавіті.

Ні нбоесфжнп тцпеіолбні еп їохпснбуілі.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 2. Смужковий код

Для гри в магазин діти домовилися закодувати 
«товари» смужковим кодом із трьох кольорів. 
Скільки «товарів» вони зможуть закодувати та
ким кодом? Впиши назви «товарів» в таблицю і для 
кожного намалюй свій код за зразком.

№ Назва товару Код № Назва товару Код

1 Помідори _________________________

2 Огірки _________________________

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Відповідь: _______________________________.

6

1

2

www.e-ranok.com.ua



1312

 3. Полічи байти

Полічи, скільки байтів потрапить у пам’ять ком
п’ютера, якщо ввести таке повідомлення:

Я люблю Україну!   

 4. Секретна таблиця

Розкодуй скоромовку, що «ховається» в таблиці. 
Ключ до коду ти знайдеш на малюнку праворуч.

А Р И

М У Н

А Н А

Л И М

Ї Л А

_________________________________________________________________________

 5. Визнач код

Здогадайся, за яким кодом перетворюються бук
ви на числа. Заповни порожні клітинки.

Л → 16

І → 12

Б → 2

Ж →
→ 4

3

4

5
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Розділ 2. Файли і папки.  
Вікна та операції над вікнами

  Диски і файли

 1. Про що йдеться?

Допиши назву об’єкта, який відповідає наведеним 
властивостям.

_____________________ має ім’я, містить дані, зберіга
ється на електронному носії.

Підказка: вінчестер, файл, дисковод.

 2. Доповни схему

Розглянь схему і впиши потрібні слова в порожні 
прямокутники.

жорсткі _______________________

магнітні _______________________

Диски

7

1

2
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 3. Познач правильні твердження

 Файли зберігаються на дисках.

 Диски зберігаються у файлах.

  На різних комп’ютерах завжди однакова кіль
кість дисків.

 4. Полічи квадрати

Знайди на малюнку 6 квадратів. Обведи їх різними 
кольорами. Укажи стрілочками, які 2 палички слід 
перекласти, щоб утворилося 5 квадратів. Нама
люй, як буде виглядати фігура.

   

 5. Знайди спільне

Прозору канцелярську папку для 
паперів називають файлом. Чи має 
комп’ютерний файл, у якому 
зберігаються дані, щось спільне 
з таким канцелярським файлом?

3

4

5
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  Файли і папки

 1. Вибери значок

Кібертошка створив у графічному редакторі ма
люнок і зберіг його у своїй папці. Обведи значок, 
на якому йому потрібно двічі клацнути мишею, 
щоб відкрити свою папку.

Файл  Правка  Вигляд  Обране  Сервіс  Довідка

Назад                           Пошук       Папки

Файли й папки: завдання

Інші місця

Подробиці Файліна             Інфоромчик          Кібертошка

 2. Закінчи речення

Комп’ютерні папки використовуються для...

 зручності користувачів.

 збільшення дисків.

 заплутування учнів.

8
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 3. Як відкрити папку?
Віднови інструкцію, у якій переплуталися слова. 

Щоб двічі відкрити миші лівою потрібно клац
нути на значку ї ї  папку кнопкою.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 4. Допоможи Інфоромчику
В Інфоромчика є монети лише по 3, 5 і 10 копі
йок. Скільки яких монет йому потрібно взяти, щоб 
заплатити рівно 44 копійки? Різні варіанти відповіді 
запиши в таблицю.

Усього

1 варіант 44 к.

2 варіант 44 к.

3 варіант 44 к.

 5. Зарезервуй місце на диску
Чи є на твоєму домашньому комп’ютері папки, 
якими спільно користуються всі члени родини? 
Придумай і запиши імена папок, які будуть по
трібні для збереження твоїх файлів на комп’ютері. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3

4
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  Меню. Контекстне меню

 1. Доповни інструкцію
Впиши в пам’ятку пропущені слова.

Щоб запустити на виконання програму Кальку-
лятор, потрібно:
1) відкрити Головне меню кнопкою Пуск;
2) вибрати команду Усі програми;

3) вибрати _____________________________________________________; 

4) вибрати _____________________________________________________.

 2. Знайди назву
На малюнку вікна знайди й обведи назву програми. 
Стрілочкою вкажи на пункт меню, у якому є ко
манда Інженерний для зміни вигляду калькулятора.

Правка   Вигляд   Довідка

Калькулятор

9
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 3. Створи гірлянду

Зміст якого меню залежить 
від об’єкта і відкривається пра
вою кнопкою миші? З’єднай 
букви лініями в такому поряд
ку, щоб утворилася правильна 
від повідь.

 4. Знайди відмінності

Блокнот Калькулятор Paint Блокнот Калькулятор PaintВідкрити
Створити ярлик
Надіслати

 5. Придумай контекстне меню

Уяви себе розробником 
нової моделі олівця, яким 
можна віртуально керува
ти. Запропонуй команди 
для контекстного меню та
кого олівця.

________________________________________

________________________________________

3
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  Вікна

 1. Установи вказівник
Де потрібно встановити вказівник миші, щоб пе
ремістити вікно? Як називається ця частина  вікна?  

________________________________________________________.

Підпиши всі елементи вікна, які вже знаєш.

Файл Правка Формат Вигляд Довідка
Без імені - Блокнот

 2. Збільш вікно

У Файліни не помістився малю
нок жабеняти у вікні графічного 
редактора. Їй хочеться показати 
малюнок друзям на екрані ціл
ком, проте це вікно не повинно 
займати весь екран. Яку межу 
вікна достатньо перетягнути? Об
веди відповідний вказівник.
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 3. Познач правильну відповідь 

Розміри якого з вікон не можна змінити?

 програми Блокнот

 програми Калькулятор

 4. Хто чим поласував?

Катерина, Марійка, Петрик і Василько з’їли грушу, 
яблуко, цукерку і тістечко. Дівчата не їли фруктів, 
Василько обрав яблуко, а Марійка не їла тістечка. 
Що з’їв кожен із дітей? Напиши під малюнками 
відповідні імена.

            

_______________   _______________   _______________   _______________

 5. Знайди спільне

У будинку є вікна, і на екрані монітора теж є ві
кна. Як ти вважаєш, чому ці об’єкти отримали 
однакову назву? Запиши, які дії можна виконати 
з вікнами будинку і вікнами програми.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Розділ 3. Пошук даних в Інтернеті

  Комп’ютерні мережі

 1. Встав слово

Кібертошка намагався пояснити Файліні, що таке 
комп’ютерна мережа. Але дівчинка його не зро
зуміла. Яке слово пропустив Кібертошка?

Комп’ютерну мережу утворюють ______________________ 
між собою комп’ютери.

 2. Що задля чого створено?

Покажи за допомогою стрілок, задля обміну чим 
створено зазначені мережі. 

Водопровідна мережа дані

Комп’ютерна мережа товари

Торговельна мережа вода

11
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 3. Склади слово
З літер, що надаються, склади слово і спробуй 
пояснити його значення.

Р Е Н І Н Т Е Т   _______________________________

 4. Визнач маршрути

Запиши всі можливі маршрути, якими мож
на передати повідомлення від комп’ютера 1 до 
комп’ютера 5. 

1

2

3

4

5

 1–2–5; _______________________________________________________________

 5. Пофантазуй!

Уяви, що тобі запропонували навчатися у віртуаль
ному класі. Вибери предмети, які хочеш вивчати. 
Заплануй справи, які зможеш виконувати спільно 
з друзями.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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  Глобальна мережа Інтернет

 1. Постав позначки

Які з цих дій стали можливими завдяки тому, що 
комп’ютери об’єднали в мережу?

  Онуки вітають бабусю, що мешкає в іншому 
місті, «живою» листівкою.

  Директор школи зі свого робочого комп’ютера 
вибирає книгу в шкільній бібліотеці.

  Учителька демонструє учням малюнок з ком
п’ютера, що стоїть у класі.

  Учні здійснюють віртуальну подорож у музей 
іншої країни.

 2. Розгадай кросворд

1.  Пристрій для під’єднання ком
п’ютера до Інтернету.

2.  Всесвітня мережа.

3.  На неї схожа мережа з безліччю 
каналів зв’язку.

4.  За ї ї  допомогою можна знахо
дити комп’ютер у мережі.

12
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 3. Доповни схему

Мережа Інтернет має багато послуг, що розши
рюють можливості людини. Деякі з них ти вже 
знаєш. Впиши їх у схему.  

___________________

___________________

___________________

___________________

Служби 
новин

Інтернет
___________________

___________________

___________________

___________________ ___________________

___________________

 4. Намалюй фігуру

Намалюй таку саму фігуру по точках, не відрива
ючи олівця від паперу. По лініях можна «ходити» 
лише один раз.

 5. Склади розповідь

Які переваги має комп’ютер, підключений до Ін
тернету, у порівнянні з телевізором? Спробуй їх 
перелічити. 

3

4
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   Всесвітнє павутиння

 1. Що в чому?

Прочитай подані нижче слова. З’ясуй, що до чого 
входить, і зроби написи на схемі.
Слова для вписування: вебсторінка, Інтернет, сайт.

 2. Установи відповідність

Проведи лінії від слів до тих частин малюнка, з яки
ми можна порівняти зазначені об’єкти Інтернету.

вебсторінкасайт
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 3. Знайди «дверцята»

На малюнку фрагмента вебсторінки Пустунчика 
обведи те, що, на твою думку, могло б бути по
силаннями на інші вебсторінки.

Свіжий 
конкурс

Нова гра

Афіша 
кінозалу

«Назви морозиво!»
Ми знаємо, що Ти дуже 
винахідливий та творчий. 
А тому...

«Риболовля»
Обожнюю ходити 
з друзями на рибалку. 
Приєднуйся!

«Три синіх-синіх  
озера»
Небилиця про пригоди 
хлопчика та його рідних, що...

 4. Поміркуй!

Інфоромчик дивиться на південь, а Кібертошка — 
на північ. Як вони можуть побачити один одного, 
не повертаючи голови, не користуючись дзерка
лами та іншими пристосуваннями?

 5. Розкажи про Інтернет

Файліна хоче здійснити подорож у парк. Як же їй 
його вибрати? Розкажи Файліні про Інтернет і про 
те, що вона може дізнатися з нього.

3
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   Мандруємо Інтернетом

 1. Запиши назву

Як називаються спеціальні 
програми, призначені для пе
регляду вебсторінок? Знай ди 
підказку на малюнку. 

____________________________________________

 2. Знайди у вікні веб-браузера 

На малюнку знайди й обведи кнопки, за допомо
гою яких можна переходити на вебсторінку, що 
переглядалася раніше. Стрілочкою вкажи поле 
адреси.

bober.net.ua
bober.net.ua
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 3. Віднови алгоритм

Заповни пропуски в алгоритмі збереження ма
люнка на комп’ютері. 

1. Підведи вказівник миші до малюнка та відкрий 

контекст не меню за допомогою _____________________ 

_________________________________________________________________________.

2. У контекстному меню вибери команду ______________ 

_________________________________________________________________________.
3. У вікні Збереження зображення відкрий папку 

для збереження малюнка.

4. У поле ___________________________ введи назву малюнка.

5. Натисни кнопку _____________________________.

 4. Розсели друзів

Номери квартир Файліни та Інфоромчика мають 
одні й ті самі цифри: 3, 7, 9. У дівчинки номер 
найбільший, який можна скласти з цих цифр, а в ї ї 
друга — найменший. Впиши номери квартир.

Файліна ____________ Інфоромчик ____________

 5. Склади поради

Чи можна використовувати малюнки та тексти 
з Інтернету, не згадуючи про їх авторів? Що ти 
порадиш тим своїм друзям, які користуються чу
жими матеріалами?
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  Пошук в Інтернеті

 1. Віднови пам’ятку

Впиши пропущені слова або словосполучення.

Коли ми не знаємо точної адреси сайта, на яко
му розміщені потрібні відомості, слід скори

статися __________________________________________________________.  
На них є обов’язкове поле, у яке вписують 

____________________________ слово або фразу. Потім на

тискають кнопку ____________________________.

Підказка: ключове, пошукові системи, Пошук.

 2. Добери ключові слова

Уяви, що ти збираєшся разом з однокласника
ми відвідати один із парків України. Тобі потріб
но дізнатися з Інтернету про різні парки. Запиши 
ключові слова, з яких почнеш шукати відомості.

___________________________________________________________________________________
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 3. У чому помилка?
Учителька запропонувала учням знайти в Інтерне
ті відомості про будьякий пристрій комп’ютера. 
Кібер тошка приніс реферат про польову мишку. 
Чому так сталося? Обведи в алгоритмі команду, 
яку не виконав  Кібертошка.

Добери характерні 
слова або фрази

Збережи  
знайдене

Здійсни пошук  
в Інтернеті

Проаналізуй  
знайдене

 4. Знайди заплатку
На килимку з’явилися дірки. Покажи стрілками 
зап латку для кожної з них. 

 5. Корисні відомості
Які відомості ти хочеш отримати з Інтернету? До
бери для їх пошуку ключові слова або фрази. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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  Безпека в Інтернеті

 1. Де небезпека?

Познач ті ситуації, які можуть містити загрозу 
твоїй безпеці.

 Незнайомець через Інтернет пропонує зустріч.

 Під час інтернетгри тебе просять повідомити 
особисті дані.

 Для того щоб зберегти картинку або мело
дію, тобі пропонують відправити СМС.

 Ти переглядаєш сайт, адресу якого дав учитель.

 2. Викрий того, хто маскується

Файліна дуже любить спілкуватися в Інтернеті. Але 
серед ї ї  друзів під маскою дитини ховається до
росла людина. Знайди ї ї  на малюнку і розфарбуй.
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 3. Які правила порушено?

Діти спільно грали в інтернетгру, у ході якої їм 
запропонували для отримання балів надіслати фо
тографії батьків та повідомити адресу їх прожи
вання. Знайди в підручнику правила, які порушили 
діти. Створи знаки до цих правил.

 4. Ненадійний пароль

Зловмисник знає, що Кібертошка придумав па
роль із трьох перших букв свого імені, але бук
ви він міг переставити. Скільки комбінацій букв 
 потрібно перебрати зловмиснику, щоб напевне 
відгадати пароль? Запиши всі можливі варіанти.

__________________________________________________________________________

 5. Придумай історію

Пригадай, чи зустрічався ти або твої друзі з не
безпечними ситуаціями при роботі в Інтернеті. 
Придумай на їх основі повчальну історію, яка б за
кінчувалась словами: «Після того як про це дізна
лися батьки (або вчителі), усе скінчилося добре».
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Розділ 4. Робота з презентаціями

  Знайомтеся — презентації

 1. Доповни схему 

Впиши назви об’єктів, які можуть міститися на 
слайдах презентації. Якщо потрібно, додай ще 
 пазли з назвами об’єктів.

Текст

 2. Закінчи речення

Кожна презентація має титульний слайд, на якому 
зазначаються _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________.
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 3. Склади план

Склади план презентації «Мій клас» із 3 слайдів. 
Намалюй титульний слайд. Придумай заголовки 
до двох інших слайдів. 

 

 4. Утвори слова

З букв слова ПРЕЗЕНТАЦІЯ утвори якомога біль
ше різних слів. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 5. Вибери теми 

Запиши декілька тем для презентацій, які ти хо
чеш створити. Подумай, кому ти можеш їх про
демонструвати. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3

Слайд 2 _____________________________

__________________________________________

Слайд 3 _____________________________

__________________________________________
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   Створюємо комп’ютерну 
презентацію

 1. Як називається?
Постав букви на місце і прочитай назву редактора 
презентацій.

 2. Виправ помилки
Вася почав створювати титульний слайд і припу
стився помилок. Допоможи Васі — встав потрібні 
слова в пам’ятку для нього.

Васю, запам’ятай! Червоною 
хвилястою лінією підкреслю

ються слова ____________________________.  

Ти забув переключити __________ 

__________________, тому виникли 
 помилки. Щоб їх виправити, 

потрібно ________________________________ 

______________________________________________.
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 3. Де збережено?
Кібертошка забув, у якій папці зберіг презента
цію. Допоможи йому встановити назву папки, 
якщо вікно при збереженні мало такий вигляд:

Збереження документа
Комп’ютер  work (E:) Кібертошка 

Ім’я файла:  Мій_клас_Кібертошка
Тип файла:  Презентація PowerPoint (*.pptx)

Обведи назву папки чорним олівцем, а назву фай
ла — синім.

 4. Попрацюй у парі
Домалюй і розфарбуй двох метеликів так, щоб 
між ними було рівно 5 відмінностей. Запропонуй 
своєму сусіду (сусідці) по парті знайти й позна
чити ці відмінності.

 5. Створи запит 
Подумай, які відомості можуть знадобитися для 
створення твоєї презентації. Запиши варіанти клю
чових слів або фраз.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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   Як додати слайди  
до презентації

 1. Знайди відповідь

К Ш А Н С Л А К
И А О Н О А К Р
Л Б Л О К Й Д А

За допомогою чого можна досягти оформлення 
презентації в одному стилі? Відповідь випиши з та
блиці, користуючись стрілкамипідказками. 

__________________________________________________________________________

 2. Що далі?
Інфоромчику потрібно додати третій слайд до 
презентаці ї . Він виконав деякі ді ї  й отримав та
кий вигляд екрана, як на малюнку. Яку наступну 
команду має виконати Інфоромчик?

Microsoft PowerPoint - [Презентація 1]
Файл Правка Вигляд Вставка Формат Сервіс Показ слайдів Вікно Довідка

Вирізати

Вставити
Створити слайд

Копіювати
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 3. Вибери кнопку

Покажи стрілками, яка кнопка використовується 
в кожному випадку. 

збереження файла скасування останньої ді ї

 4. Відгадай слово

У цьому слові літери К, Б стоять не всередині 
слова. Праворуч від Б немає жодної літери. Про 
літеру Р відомо, що вона розташована ліворуч 
від А. Яке слово з чотирьох літер задумано? За
пиши його та намалюй. 

_________________________________

 5. Розсуди друзів

Кібертошка вважає, що краще за все розповідати 
про свою подорож, застосовуючи комп’ютерну 
презентацію. А на думку Файліни, можна обійти
ся без комп’ютера. А як вважаєш ти? Спробуй 
обґрунтувати свою думку. 

3
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   Форматування тексту

 1. Познач правильні відповіді

Які з наведених дій належать до форматування?

 зміна кольору літер

 виправлення помилок у тексті

 вирівнювання абзацу за лівим краєм

 зміна назви тексту

 2. Обведи інструменти

Інфоромчик відформатував фрагмент тексту, як 
показано на малюнку.

Білий ведмідь
Вага більшості 

самців білого ведмедя 
коливається від 300 до 
600 кг

Білий ведмідь
Вага більшості 

самців білого ведмедя 
коливається від 300 до 
600 кг

Якими інструментами скористався Інфоромчик? 
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 3. Доповни схему

Поміркуй, для чого змінюють зовнішній вигляд де
яких слів або абзаців. Додай до схеми способи, 
якими це можна зробити. 

Зміна зовніш 
нього вигляду

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Змінити 
розмір

 4. Знайди ключову фразу
У поданому тексті підкресли слова, що відобра
жають головну думку.  

У цьому музеї дітвора, узявши в руки ло
патки, може за своїм розсудом прокласти 
в піску русло для річки. А найбільше подо
бається й дітям, і дорослим пускання мильних 
бульбашок величезних розмірів. Музей води 
в  Києві — один із найцікавіших для дітей.

 5. Запропонуй ідею
Уяви себе розробником нової версії редактора 
презентацій. Запропонуй свої способи формату
вання тексту.
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  Ілюструємо презентацію

 1. Знайди і запиши слова
Чим можна ілюструвати комп’ютерну презента
цію? Скористайся підказкою у вигляді малюнка 
зі слів. Словасиноніми підкресли.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 2. Склади інструкцію
Учень склав у вигляді таблиці алгоритм перетя
гування зображень. Але деякі клітинки в таблиці 
залишилися порожніми. Заповни їх.

Команда Результат виконання на екрані

1. Виділи зображення.
_________________________________________

_________________________________________

2. ____________________________________

________________________________________

Вказівник набуде вигляду 

3. ____________________________________

________________________________________

Зображення змінить місце 
розташування.
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 3. У чому помилилась Файліна?

Файліна хотіла перемістити зображення оленя 
й виконала деякі дії. Малюнок змінився, але за
лишився на тому ж місці.

Намалюй чорним олівцем кружечок там, де 
Файліна помилково встановила вказівник миші, 
а червоним — там, де його потрібно було вста
новити.

 4. Запам’ятай і відтвори
Протягом 1 хвилини уважно розглядай малюнок 
ліворуч. Потім закрий його і розфарбуй по пам’яті 
малюнок праворуч. Порівняй малюнки. Якщо вони 
відрізняються, внеси зміни до обох малюнків, щоб 
вони стали однаковими.

 5. Створи малюнок

Для титульного слайда своєї презентації створи 
малюнок у графічному редакторі або на папері.
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  Переглядаємо презентацію

 1. Що не так?
Кібертошка та Інфоромчик швидко створили свої 
презентації і почали демонструвати їх. Що ти по
радиш друзям для удосконалення їхніх слайдів?

Про моїх друзів Про моїх друзів
 • Іванко любить грати в шахи
 • Марійка займається гімнастикою
 •  Андрійко вміє швидко складати 

пазли
 • Катерина любить танцювати
 • Петрик вміє імітувати голоси тварин
 • Василь найкраще за всіх співає
 •  Галинка і Тетянка відвідують гурток 

малювання

    Слайд Інфоромчика          Слайд Кібертошки

________________________________________    ________________________________________

 2. Що для чого?

Покажи стрілками, які клавіші або кнопки слід ви
користовувати в кожному випадку.

Enter

Перегляд презентаці ї

Перехід до наступного слайда

Повернення до попереднього слайда
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 3. Розстав слайди 

Пронумеруй слайди так, щоб при перегляді вий
шов правильний алгоритм. 

Закінчуємо...

Натисни кнопку «Вставити»

Відкрий 
потрібну 
папку 
і  
обери файл 
з малюнком

Продовжуємо... Починаємо...

Обери в меню «Вставка». 
Натисни кнопку «Рисунок»

Вставка малюнка до презентації

Яким чином здійснюється переміщення слайдів 

у презентації? ___________________________________________________

 4. Розв’яжи задачу
Через три роки Файліна буде втричі старша за 
свою однорічну сестричку. Скільки років Файліні 

зараз? _________________________________

 5. Візьми краще у друзів
Переглянь презентації, створені однокласниками. 
Що тобі найбільше сподобалося? Подумай, що ти 
хочеш змінити у своїй презентації.
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  Етапи створення презентації

 1. Пригадай правила

Впиши в пам’ятку пропущені числа або слова.

На одному слайді не бажано вміщувати більше 

ніж __________ речень. Речення не слід робити дов

гими, кількість слів у них має бути до __________.
Для того щоб виділити найважливіше, варто 
застосовувати такі елементи форматування:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Заголовки слайдів мають привертати ______________.

Кольори треба добирати так, щоб текст ___________ 

_______________________________________________________________________.

 2. Що пропустив Інфоромчик?
Коли Інфоромчик демонстрував 
свою презентацію, то побачив, що 
забув вставити на один із слайдів 
заголовок, а на іншому — малю
нок перекрив текст. Файліна ска
зала, що він пропустив один етап 
роботи над презентацією. Який?

____________________________________________________
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 3. Що до чого належить?

Покажи стрілками, які дії треба виконати на різних 
етапах роботи з презентацією. Якщо потрібно, 
заповни порожні фігури.

Підготовка 
тексту

Створення 
слайдів

Перегляд 
презентаці ї

Доопрацювання 
презентаці ї

Добір 
фото та 
малюнків

____________________

____________________

Оформ
лення пре

зентаці ї

Планування Створення Репетиція

____________________

____________________

 4. Склади ланцюжки

Спробуй знайти закономірність і продовж лан
цюжки букв.

 � П, В, С, Ч, ________________________________________

 � С, Л, Б, К, ________________________________________

 5. Презентуй роботу

Продемонструй свою презентацію рідним та дру
зям, вислухай їхні пропозиці ї . Які з них тобі зда
лися найбільш слушними? Як їх реалізувати? Чи 
хочеш ти навчитися додавати звук та анімацію?
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Розділ 5. Алгоритми і виконавці

  Команди і виконавці

 1. Пронумеруй малюнки
У якій послідовності відбуваються події в казці?

 2. Знайди дорогу 
Щоб потрапити зі свого дому на галявину, Червона 
Шапочка виконала алгоритм: 2↑; 3→; 2↓; 2→; 1↑. 
Склади алгоритм, за яким вона може потрапити 

з галявини до бабусі. ________________________________________

24

1

2

www.e-ranok.com.ua



4948

 3. Досліди

Що відбудеться, якщо клацнути правою кнопкою 
миші на ярлику програми Scratch і вибрати пункт 
Відкрити? Зафарбуй відповідний кружечок. 

відкриється папка, 
де зберігається 
файл програми

відкриється 
 вікно властиво
стей програми

буде запущено 
на виконання 

програму

 4. Відгадай слово

Розплутай нитки і впиши в клітинки букви. Отри
маєш слово. 

П О С Л І Д О В Н І С Т Ь П Р О Е К Т

В И К О Н А В Е Ц ЬК О М А Н Д А

Г

 5. Склади ребус за темою уроку
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  Виконання алгоритмів

 1. Розгадай кросворд

1.  Об’єкт, який виконує ко
манди.

2.  Те, що утворюють усі ко
манди виконавця.

3.  Послідовність команд, ви
конання яких приводить до 
необхідного результату.

4.  Наказ, вказівка виконати 
певні дії.

5. Алгоритм, створений у Scratch.

 2. Визнач послідовність

Пронумеруй команди алгоритму розміщення но
вого виконавця на сцені в середовищі Scratch.

 Вибери потрібного виконавця.

 Натисни кнопку Гаразд.

 Клацни мишею кнопку .

  У вікні Новий виконавець відкрий папку 
 Образи.
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 3. Установи відповідність

З’єднай лініями кнопки з їх призначенням.

Видалення  
виконавця  
зі сцени

Збільшення  
розмірів 

 виконавця

Зменшення 
розмірів 

виконавця

Вибір  
нового  

виконавця

 ё4. Полічи кубики

Скільки кубиків входить у конструкцію?

    Відповідь: ___________________________.

 5. Пофантазуй! 

Чи може трапитися так, що 
1  +  1  =  3? Наведи приклад.
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  Алгоритми в навчанні

 1. Пронумеруй ді ї

Установи порядок виконання дій в алгоритмі по
шуку спільнокореневих слів серед таких: гусак, 
гусінь, гуска, гусеня, підгузок.

  Визнач, чи однакове значення має спільна частина 
всіх слів.

 Підкресли спільнокореневі слова.

  Знайди в наведених словах спільну частину і познач 
ї ї  дужкою.

 2. Склади інструкцію

За поданим графічним алгоритмом склади тексто
ву інструкцію виготовлення мильних бульбашок.

+рідке 
мило

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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 3. Допиши команду
Яка команда пропущена в алгоритмі дослідження 
властивості води?

1.  Візьми дві мірні склянки і налий у них однакову 
кількість води.

2. Щільно закрий одну склянку фольгою.
3. Залиш обидві склянки одну поруч з іншою на 2 дні.
4. Запиши, який рівень води у відкритій склянці.

5. __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

6. Порівняй отримані результати.
7. Зроби висновок.

 4. Перестав фігури
Познач стрілками, які з поданих фігур слід помі
няти місцями, щоб виконувалась закономірність.

 5. Казки різні — алгоритм один!
Згадай і запиши назви казок, у яких події розгор
таються за схожими алгоритмами.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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  Алгоритми в нашому житті

 1. Віднови рецепт
Впиши в кулінарний рецепт те, що закрили плями. 

Візьміть  і .  

Перемішайте. Додайте . 

Поставте   

на  хвилин.

Яку страву отримаємо? ______________________________________

 2. Склади інструкцію
Запиши словами інструкцію виготовлення песика 
зі стаканчиків зпід йогурта.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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 3. Сніжинка із серветки
Для виготовлення сніжинки з паперової серветки 
скористались алгоритмом, зображеним на ма
люнку. Обведи сніжинку, яка утворилася. 

1 2 3 4  

 4. Розгадай ребус

     

’

2 1 3

__________________________________________________________________________

 5. Намалюй алгоритм
Спробуй виготовити сніжинку за власним алгорит
мом. Алгоритм створення в картинках намалюй 
або сфотографуй.
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  Алгоритмічна мозаїка

 1. Як не розсипати?

Яких правил слід дотримуватись, щоб при розби
ранні казкового замка з пластмасових деталей він 
не розсипався? Познач правильні твердження.

  Першою необхідно зняти де
таль 8.

  Деталь 1 не можна зняти ра
ніше, ніж 5.

  Деталь 5 можна зняти тільки 
після 6.

  Деталь 7 можна зняти тільки  
раніше за 2.

  Деталь 4 можна зняти рані
ше, ніж 7.

 3. Віднови фігуру

Яку фігуру зіпсував неуваж
ний Ла стик? Поєднай точки 
так, щоб отримати слово, 
яке позначає послідовність 
команд.

___________________________________________
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 2. Знайди помилки

Інфоромчик вирішив перед приходом друзів при
брати свою кімнату. Для цього він склав алгоритм 
прибирання:
1. Підмети підлогу.
2. Почисти пилососом диван і крісла.
3. Вимий підлогу. 
4. Витри пил з меблів.
Коли прийшли друзі, то запитали в Інфоромчика, 
чи не треба йому допомогти закінчити прибиран
ня. Яких помилок припустився хлопчик у своєму 
алгоритмі?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 4. Визнач відмінності

Порівняй дві фігури. Намалюй те, чим ці фігури 
відрізняються.

          

 5. Придумай гру

Придумай алгоритмічну гру, у яку можна було б 
пограти під час проведення «Тижня інформатики».

3

4

5

www.e-ranok.com.ua



5958

Розділ 6. Створення проектів 

   Навчальний проект  
«Клумба нашої мрі ї »

 1. Перетвори слово

У слові ТЕМА перестав букви таким чином, щоб 
отримати слово, яке позначає ціль проекту: 

_______________________. 

Спробуй скласти алгоритм перетворення.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 2. Заповни таблицю

Здійсни в Інтернеті або в інших джерелах пошук 
найкрасивіших клумб. Відомості про одну з них 
занеси до таблиці. 

Малюнок 
клумби

Де розта
шована

Опис  
форми

Особливості

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________
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 3. Досліди

Проведи опитування серед дорослих, які виро
щують квіти на власній ділянці. З’ясуй, які квіти, 
на їх думку, найбільше підходять для створення 
клумби. Результати опитування занеси до таблиці.

№ Назва квітки
Число ре

комендацій
Переваги

1 ______________________ 

______________________

_________ ______________________________ 

______________________________ 

______________________________

2 ______________________ 

______________________

_________ ______________________________ 

______________________________ 

______________________________

3 ______________________ 

______________________

_________ ______________________________ 

______________________________ 

______________________________

 4. Знайди назви квітів
У наведених словах «заховалися» назви квітів. 
Знай ди їх і виділи маркером.

Чемпіон, Коломак, отрута.

 5. Розвивай уяву!
Придумай і намалюй піктограму, 
яка б позначала слово «проект».
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  Шукаємо цікаві факти 

 1. Склади календар
Діти вирішили створити клумбу, яка була би кві
тучою якнайдовше. Допоможи їм заповнити ка
лендар.

Місяць цвітіння Назви квіток

Травень _______________________________________________________

Червень _______________________________________________________

Липень _______________________________________________________

Серпень _______________________________________________________

Вересень _______________________________________________________

Жовтень _______________________________________________________

 2. Визнач каталог
Учні завітали до бібліотеки, щоб знайти матеріали 
для проекту. Покажи стрілками, у якому каталозі 
слід шукати потрібні їм видання.

Алфавітний каталог Тематичний каталог

«Український квітник»  
Зірки Мензатюк

Відомості про цілющі 
властивості квітів
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 3. Віднови правила

Впиши в пам’ятку пропущені слова.

Для пошуку книжки в бібліотеці слід вказати ї ї 

автора, ________________________, місце видання, назву  

________________________________, рік _______________________________.  

Для пошуку статті слід вказати ї ї  ______________________, 

____________________, назву журналу, дату ___________________ 

_________________ та номери ____________________________.

 4. Обведи картинку

Серед предметів знайди той, від якого походить 
назва відомого балету, де є «Вальс квітів».

 5. Знайди відповідь

Відома українська пісня називається «Червона 
рута». Що означає ця назва? Адже рута цвіте 
жовтими квітками. 
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  Досліджуємо проект

 1. Розгадай кросворд

Впиши в клітинки назви квітів, 
зображених на малюнках. 
Яке слово утворилося по вер

тикалі? _______________________________

1 2 3 4 5 6

 2. Виконай ранжування

Коли ти будеш добирати квіти для клумби, які 
їхні властивості врахуєш? Розстав номери (почина
ючи з 1) у порядку зменшення важливості.  Доповни 
цей перелік.

 Пахучість

 Колір

 Час цвітіння

 Тривалість цвітіння

 Невибагливість до умов догляду

 _______________________________________________ 
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 3. Полий квіти

Ділянку розбито на квадрати. У трьох із них ро
стуть ялинки, а в інших — квіти. Як полити всі 
квіти, побувавши по одному разу в кожному 
квітнику і не заходячи на ділянки з ялинками? На
малюй шлях. 

 4. Об’єднай у групи

Об’єднай квітки у 2 групи 
так, щоб до них потрапило 
по 3 квітки. Кожну групу 
обведи замкненою лінією.

 5. Згадай казку
Згадай казку або оповідання, де доля головного 
героя залежить від квітки. Намалюй ілюстрацію.

3

4

5
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  Представляємо проект

 1. Пронумеруй слайди
Визнач порядок слідування слайдів у презентації.

Схема 
квітника та 
пояснення

Список ви
користаних 
матеріалів

Висновки
Мета та 
завдання 
проекту

Титульний 
слайд

 2. Добери кольори
Які кольори тексту ти використаєш, якщо задано 
колір фону? Впиши до таблиці.

Колір фону Кольори тексту

Жовтий _________________________________________________

Рожевий _________________________________________________

Блакитний _________________________________________________

За допомогою програми PowerPoint перевір, 
чи всі варіанти вдалі.

 3. Розгадай метаграму
Разом з літерою С — аромат відчуємо, разом 
з літерою Ж — салат приготуємо, ну а з літе
рою Ч — добре відпочинемо.

С    Ж   Ч

32
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