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орІєнтовне каленДарне планУвання УрокІв

№  
уроку

тема уроку Дата Сторі нка

І семестр

1-2.
Повторення, узагальнення і систематизація навчального ма-
теріалу за 2 клас

5

Інформаційні процеси і комп’ютер 

3.
Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуко-
вий, відео, умовні жести та сигнали, комбінований). Робота з 
програмами на опрацювання повідомлень

12

4.
Носії повідомлень. Робота з програмами на опрацювання по-
відомлень

16

5. 
Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою 
комп’ютера. Робота з програмами на опрацювання даних та 
повідомлень

22

6.
Поняття про символи та їх кодування. Кодування та деко-
дування повідомлень. Робота з програмами на опрацювання 
даних та повідомлень

27

файли і папки. вікна та операції над вікнами

7. Диски і файли. Робота з розвиваючими програмами 30

8.
Файли і папки. Вкладені папки. Перегляд вмісту папок. Робо-
та з розвиваючими програмами

33

9.
Поняття про меню. Контекстне меню. Різні способи запуску 
програм на виконання. Робота з розвиваючими програмами

37

10.

Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, 
робоча область). Операції над вікнами. Робота з розвиваю-
чими програмами. Узагальнення знань з тем: «Інформаційні 
процеси і комп’ютер», «Файли і папки. Вікна та операції над 
вікнами»

40

пошук даних в Інтернеті

11. Поняття про комп’ютерні мережі 43

12. Поняття про Інтернет 46

13. Поняття про веб-сторінку, її адресу. Гіперпосилання 49

14.
Ознайомлення з програмою-браузером. Збереження даних, 
знайдених в Інтернеті. Авторське право та Інтернет

52

15.
Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, 
знайдених в Інтернеті. Авторське право та Інтернет

55

16.
Безпечна робота в Інтернеті. Узагальнення знань і вмінь з 
теми: «Пошук даних в Інтернеті»

58
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№  
уроку

тема уроку Дата Сторінка

ІІ семестр

робота з презентаціями

17.
Презентація та слайди. Відкриття презентації та її запуск на 
перегляд

62

18.

Створення простих презентацій. Середовище редактора 
презентацій. Текстові об’єкти слайдів. Створення та 
редагування текстових об’єктів. Переміщення об’єктів на 
слайді. Збереження презентацій

68

19.
Створення простих презентацій. Середовище редактора 
презентацій. Вставляння  тексту. Збереження презентацій

71

20.
Середовище редактора презентацій. Форматування текстових 
об’єктів слайда

74

21.
Середовище редактора презентацій. Графічні об’єкти слай-
дів. Переміщення об’єктів на слайді. Вставляння  зображень. 
Форматування графічних об’єктів слайда

77

22.
Середовище редактора презентацій. Прості операції над слай-
дами

80

23.
Середовище редактора презентацій. Створення простої пре-
зентації. Фотоальбом. Узагальнення знань і вмінь з теми: «Ро-
бота з презентаціями»

83

алгоритми і виконавці

24. Команди і виконавці 86

25. Алгоритми і виконавці. Середовище виконання алгоритмів 89

26-28.
Середовище виконання алгоритмів. Складання алгоритмів 
для виконавців. Словесне подання алгоритмів

92

Створення проектів

29. Поняття про навчальний проект 103

30-33. Етапи виконання навчального проекту 108

34-35. Повторення і систематизація навчального матеріалу 116
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

Урок 17

тема. Презентація та слайди. Відкриття презентації та її запуск на перегляд.
мета. Дати поняття про комп’ютерну презентацію та її складові. Ознайоми-

ти учнів з використанням презентацій в процесі навчання. Навчати 
учнів відкривати файл, що містить презентацію, здійснювати її пере-
гляд. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності 
для реалізації творчого потенціалу дітей. Формувати вміння проводити 
дослідження, аналізувати, порівнювати, робити висновки й узагальнен-
ня. Розвивати пам’ять і логічне мислення, пізнавальні інтереси. Підви-
щувати інформаційну культуру учнів, формувати позитивне ставлення 
до навчання через мотивацію навчальної діяльності, шляхом розкриття 
практичного значення теми.

тип уроку. Комбінований урок.
матеріали до уроку. Підручники, робочі зошити, ручки, проектор, комп’ютери, 

маркери, «картки дослідників», роздавальний матеріал «Правила безпеч-
ної роботи за комп’ютером», серединки двох квіток, пелюстки.

Зміст уроку

1. організаційна частина
Всі мерщій сідайте, діти,
Домовляймось не шуміти,
На уроці не дрімати,
Руки вчасно піднімати.
І щоб не було мороки,
Всі готові до уроку?
Тож, гаразд, часу не гаймо
І урок розпочинаймо.

2. розвивальні завдання

Учні виконують завдання 1-3 у підручнику (с. 82) — «Для кмітливих».
3. актуалізація опорних знань

— Яку форму подачі інформації використали учні? (Словесну.)
— Як ще можна було донести до нас інформацію? (За допомогою малюнка.)
— Який з них кращий? (Висловлювання учнів.)
— Відомо, що понад 80% інформації, яку отримує людина з навколишньо-

го світу, сприймається зором, близько 10% — через шкіру і лише 7% становить 
інформація, що сприймається на слух.

Створення проблемної ситуації
— Як ви гадаєте, а чи можна слуховий і зоровий способи представлення 

інформації поєднати? Яким чином? (Записати текст і доповнити його малюн-
ком; виконати малюнок і підписати елементи зображення.)
4. вивчення нового матеріалу 

вирішення проблемної ситуації

«Хвилинка-цікавинка»
— Ще недавно за допомогою «чарівного ліхтаря» на стіні дітям показували 

скляні діапозитиви з картинками на різні теми. Кожна така картинка була про-
нумерована і мала підпис (слайд).



63

— Їх замінили плівкові діафільми і фільмоскопи, в яких показ зображення 
здійснювався з відтворенням фонограми з дикторським текстом або музичним 
супроводом (слайд).

— Потім знову повернулися діапозитиви, але трохи змінені і під новою 
назвою «слайди» (слайд).

— У наш час для подачі інформації використовують комп’ютер і проектор, 
тобто пристрій, який потоком світла виводить зображення на екран (демон-
страція проектора і комп’ютера).

— Подання, представлення чогось нового називається презентацією.
— Презентація, підготовлена з використанням комп’ютера, називається 

комп’ютерною презентацією. 
— Комп’ютерні презентації не є для вас чимось новим та незвичним. Адже 

ви часто переглядали їх на уроках та позакласних заходах. Де ще використову-
ється комп’ютерна презентація?

«веббінг»
Учитель фіксує на дошці учнівські висловлювання.

Реклама 
товарів  
і послуг

Супровід 
виступів, 

демонстрація 
ідейДе вико-

ристовується 
комп’ютерна 
презентація

Створення 
фотоальбомів

Контроль 
знань

Наочне 
подання 

навчальних 
матеріалів

— Як ви вважаєте, для чого використовують комп’ютерні презентації? (Ви-
словлювання учнів.)

Виступ стане цікавішим, 
Ефективнішим, коли 
Демонстрацію малюнків, 
Діаграм ви узяли.
Підібрали слайди вміло,
Щоб було все зрозуміло,
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1. Наказ, вказівка виконати певні дії.

2. Спеціальний пристрій, щоб читати дані з магнітного чи оптичного 
диска або записувати дані на ці носії.

3. З’єднані між собою комп’ютери.

4. Об’єкт, за яким закріплена своя адреса в Інтернеті, за якою його можна 
знайти.

5. Створений у Scratch алгоритм.

6. Код завдовжки у вісім бітів.

7. Навчальний предмет.
Завдання 7
— Склади ребус до одного із слів: комп’ютер, алгоритм, файл, вікно, Ін-

тернет, презентація.

(Комп’ютер) (Алгоритм)

(Вікно)

(Файл)

(Презентація)

(Інтернет)

4. фізкультхвилинка (зняття фізичної втоми)

Учні показують відповідь рухами.
— Як ідеш? 
— Як летиш? 
— Як біжиш? 
— Як пливеш? 
— Вночі спиш?
— Як даєш?
— Як береш?
— Як живеш?

5. робота за комп’ютером



120

«Долина практичних навичок»
А) Повторення правил безпечної роботи за комп’ютером.
— Складіть за малюнками правила безпечної роботи за комп’ютером.

Б) Інструктаж учителя щодо роботи з комп’ютерною програмою.
— Створіть презентацію про безпечну роботу в Інтернеті. Подумайте, про 

що ви б хотіли розповісти. Скільки буде слайдів? Як розпочати презентацію? 
Як її закінчити? Придумайте заголовки до кожного слайда. Які фотографії чи 
малюнки варто використати?

В) Робота з комп’ютерною програмою.
Г) Релаксація (зняття зорової втоми).
Ґ) Продовження роботи з комп’ютерною програмою.
Демонстрування презентацій однокласникам.

6. підсумок уроку

Успіхи учнів оцінюють у балах, а бали виставляють у журнал. 
Переможців нагороджують призами.


