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СУЧАСНІ  КОМП’ЮТЕРИ
1

КОМП’ЮТЕРИ  У  НАШОМУ  ЖИТТІ

Не принось

чистими й сухими

Рівно

Не торкайся

Не чіпай

кнопки й клавіші.

Вправа 1. Поводьтеся правильно.
Користуючись підказками у схемі, розкажіть по черзі 
правила поведінки у комп’ютерному класі.

Скажіть, якого правила не вистачає.
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Вправа 2. Це – не комп’ютер. 
Постав позначку у кружечках біля пристроїв, які не 
є комп’юте рами.

Вправа 3. У магазині.

У магазині бешкетник Дракоша змінив яр -
лики на деяких пристроях. 
Покажи стрілочками правильні назви пристро-
їв. Напиши назву пристрою, біля якого немає 
ярлика. ____________________
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Вправа 4. Що можна робити?
З’єднай стрілочкою кожен малюнок зі словом, яке 
означає, що можна робити за допомогою комп’ютера.

Ноутбук Планшет Смартфон

Розважатися            

Слухати  

Обчислювати

 Писати

Малювати

Спілкуватися

Дивитися відео

Вправа 6. Відгадай.
Відгадай загадку, запиши відповідь.

Енергійний і надійний
електронний помічник

і навчає, й розважає,
все підкаже. Бо все знає.

Вправа 5. Різні комп’ютери.
Виріж у додатках (с. 83) малюнки пристроїв та наклей 
їх у таблицю.

      ***
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Вправа 7. Розгадай.
Розгадай ребус. Запиши відповідь.

Запиши нові слова. Користуйся схемою «Словничок» 
на с. 12 підручника:

_____________________________________________

_____________________________________________

1 Я можу відрізнити комп’ютер від інших 
машин та пристроїв.

2 Я знаю, що комп’ютери можуть бути 
різного вигляду.

3 Я знаю правила безпечної поведінки у 
комп’ю терному класі.

4 Я знаю, як важливо дотримуватись правил 
поведінки у комп’ютерному класі.

Оціни свої знання та вміння. Так Ні

Ю
О=Е
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2 ЛЮДИНА І  КОМП’ЮТЕР

_____________ Кінорежисер Будівельники

_____________ Фотограф ______________

Вправа 1.  Комп’ютер у професії.
Розгляньте малюнки на с. 5–6. Розкажіть, як люди 
різних професій використовують у своїй роботі ком-
п’ютер. Якими ще пристроями вони користуються? 
Допишіть назви професій.
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Репортер _______________ Бібліотекар

Фермер _______________ Моряк

Вчений ______________ Механік
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Які пристрої не стосуються роботи зі звуком і зобра-
женнями? Поставте біля них позначку .

Вправа 2. Звук і зображення.
Визначте, чому до комп’ютера приєднано пристрої 
проводами різних кольорів. Об’єднайте всі пристрої в 
групи та назвіть їх по черзі.

      ***
Є у мене вірний друг,
має він чудовий слух.
І говорить голосами
моїх друзів, тата й мами.

        ***
В нього око скляне, 
він мені підморгне —
і за мить вже готовий
мій портрет кольоровий.

Вправа 3. Відгадай.
Відгадайте загадки, запишіть відповіді.
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Малюватиме на комп’ютері _______________________
Слухатиме казку, використовуючи плеєр,  __________

Вправа 4. Пристрої для створення фото. 
Визнач пристрої, які використовують для створення 
фото. Які пристрої зайві? Постав біля них позначку .

Вправа 5. Хто чим буде займатися? 
Визнач, хто з другокласників після уроків малюватиме 
за комп’ютером, а хто слухатиме казку, використовую-
чи плеєр.

Юрко

Олеся
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Вправа 6. Зайвий пристрій. 
Знайди зайвий пристрій на кожній поличці та запиши 
його назву поруч з поличкою. 

Вправа 7. Звук, фото, відео.
Проведи лінії від слів «Звук», «Фото», «Відео» до назв 
пристроїв, що використовуються для роботи з ними. 

Сканер
Принтер

Мультимедійна
дошка

Смартфон
Мобільний телефон

Фотоапарат

Диктофон
Мікрофон

Колонки
Гучномовці

Плеєр
Магнітофон

Відеокамера

Телевізор
Медіаплеєр

Звук

Фото

Відео
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Запиши нові слова. Користуйся схемою «Словничок» 
на с. 18 підручника:
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

1 Я можу назвати професії, представники 
яких обов’язково використовують ком-
п’ю тер.

2 Я можу назвати пристрої, які людина ви-
користовує для роботи з фото та відео.

3 Я можу назвати пристрої, які людина ви-
користовує для роботи  зі звуком.

Оціни свої знання та вміння.
Так Ні
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Вправа 2. Де чий пристрій?
Визнач і запиши, у якої дівчинки який пристрій.

ПРИСТРОЇ – ПОМІЧНИКИ ЛЮДИНИ3

Вправа 1. СМС. 
Придумай і напиши на двох маленьких аркушах два 
різних СМС-повідомлення. Передай їх двом учням у 
класі. Запиши, за допомогою якого пристрою ми пере-
даємо СМС-повідомлення один одному.

 ________________________

Марійка Катруся

Олеся
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Вправа 4. Групи пристроїв.
Назви пристрої, зображені у таблиці на с. 13. Визнач, за 
якою ознакою об’єднано пристрої у кожному рядку. 

фон

візор

скоп

грама

граф

Теле

Теле

Дикто

Мікро

Смарт

фон

Вправа 3. Нові слова. 
Утвори нові слова. Запиши їх. Нàзви пристроїв для ро-
боти зі звуком обведи синім олівцем, для роботи із зо-
браженнями — червоним. Постав позначку біля слова, 
що означає швидке текстове повідомлення.
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Обведи олівцем групу пристроїв, за допомогою яких 
можна обчислювати.

Виріж з додатків (с. 83) зображення пристроїв та на-
клей їх у порожні клітинки.
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Вправа 6.  Відшукай  назви пристроїв.
Відшукай якнайбільше назв різних пристроїв. Читати 
можна в різних напрямках: у рядок, у стовпчик, на-
вскоси в клітинках, «змійкою».  

П Р О Г Р А М А

А П К А І П Е Н

М О Н І Т О Р Ю

Я Р Л И К Й Я Л

Т К У Р С О Р Й

Н Е Т Б У К Ф А

Вправа 5. Три сонечка.
Склади і запиши слова з розсипаних у сонечку літер.  
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Вправа 7. Схема.
Допиши назви пристроїв.

Запиши утворені слова.  _________________________
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1 Я знаю, що за допомогою комп’ютера 
людина може працювати з текстом, 
малюнками, звуком, передавати пові-
домлення та обчислювати.

Запиши нові слова. Користуйся схемою «Словничок» 
на с. 24 підручника:
_____________________________________________

_____________________________________________

Оціни свої знання та вміння. Так Ні

Вправа 8. Розгадай.
Розгадай ребуси. Відгадки запиши.
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1 Чому потрібно дотримуватись правил 
безпечної поведінки у комп’ютерному 
класі.

2 Я знаю, що комп’ютер використовують 
для роботи з текстом, малюнками, зву-
ком, для обчислювання та передаван-
ня повідомлень.

3 Я можу назвати професії, в яких вико-
ристовують комп’ютер.

4 Я можу назвати пристрої, за допомо-
гою яких людина може працювати зі 
звуком, малюнками, текстом, обчис-
лювати, передавати повідомлення та 
визначати місцезнаходження.

Так Ні

«КОМП’ЮТЕРИ У НАШОМУ ЖИТТІ»

2 Я можу назвати пристрої, які викорис-
товують для роботи з текстом.

3 Я можу назвати пристрої, які викорис-
товують для обчислень.

4 Я можу назвати пристрої, які використо-
вують, щоб передавати пові домлення.

Я зрозумів:


