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Тема: Пристрої та програми – наші помічники 
Проблемні питання: Як пристрої допомагають нам у житті? Який пристрій вибрати для вирішення  

життєвого завдання?   

  Очікувані результати 
Індекс 

ОР 

Навчальна діяльність / 

інструменти оцінювання 

 Змістова лінія «Я у світі інформації» 

 
Пропонований зміст. Види інформації за формою подання (текстова, графічна, числова, зву-

кова, відео тощо) 

Вивчаємо 

нове 

добирає пристрої та інструменти для 

отримання даних необхідного типу  

[4 ІФО 1-

1.2-4]; 

 фронтальна з унаочненнями 

/демонстрацією;  дослідницька / впра-

ви 2,4,6 (підручник); групова: гра «Бін-

го»/спостереження 

Повторюємо 

робить висновок щодо способу подання 

інформації (текстова, графічна, числова, 

звукова, відео тощо)  

[4 ІФО 1-

1.2-1]; 

 

фронтальна: обговорення; індивідуа-

льна: робота в зошиті/вправи 2-6 (зо-

шит — відповідні сторінки див. наприкінці) 

 Змістова лінія «Я і цифрові пристрої» 

Пропонований зміст. Цифрові пристрої, їх призначення і взаємодія.  

Вивчаємо 

нове 

збирає інформацію за допомогою циф-

рових пристроїв (фотографує, записує, 

диктує тощо)  

[4 ІФО 4-

3.1-2]; 

Групова: обговорення, есперименту-

вання з пристроями /вправи 5-6 (під-

ручник), 8-9 (зошит) 

добирає спосіб передачі інформації  
[4 ІФО 4-

3.3-1]; 

Обговорення, екпериментування з 

пристроями /спостереження 

Повторюємо 

описує призначення доступних цифро-

вих пристроїв  

[2 ІФО 4-

3.1-5]; 

Демонстрація, пояснення учня-

ми/спостереження 

вмикає / вимикає, перезавантажує дос-

тупні пристрої 

[2 ІФО 4-

3.1-6] 

Практична діяльність /завдання 5 

(підручник)  

 Змістова лінія «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» 

Пропонований зміст. Особливості комунікації з людьми іншої культури та з особливими потребами 

Вивчаємо 

нове 

добирає оптимальні форми подання 

інформації під час спілкування з людь-

ми з особливими потребами та іншої 

культури  безпосередньо і в мережі  

[4 ІФО 5-

4.2-2]; 

Практична діяльність з пристроями та 

програмами, обговорення, вправи на 

розвиток емоційного інтелекту 

/вправи 3,4,6 (підручник), 4 (зошит) 

Повторюємо 

коректно реагує на висловлювання, з 

яким не погоджується  

[2 ІФО 5-

4.2-1] 

Групова, парна взаємодія / Спостере-

ження 

виявляє доброзичливе ставлення до 

інших – безпосередньо та через мережі  

[2 ІФО 5-

4.2-3] 

Групова, парна взаємодія / Спостере-

ження 

 

Обладнання та матеріали:   

-  вчитель вибирає на власний розсуд доступні йому пристрої  або  зображення пристроїв для демонстрації на екран,  

може заохотити учнів принести пристрої на урок і розповісти про них  (фотоапарат,  бінокль, мікроскоп, лупа, каль-

кулятор, арифмометр, термометр числовий та/або аналоговий, телефон аналоговий і смартфон, навігатор, колонки, 

диктофон,  мікрофон (комп’ютерний ) або для виступів, окуляри( для зору, сонячні, для 3D-кінотеатрів), навушники 

різних видів,  пристрій для людей з вадами слуху.  

-  програма/додаток  Диктофон, Калькулятор; програми з мовою жестів для демонстрації їх роботи.   
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Підсумок уроку: гра «Бінго». На аркуші паперу поле 4 на 4 клітинки, у яких розміщенні 
питання типу «якщо є «така» потреба, то який пристрій ти використаєш?». Учні ходять по 
класу і шукають того, хто відповість на одне із питань таблиці. Учні ставлять ті запитання 
з таблиці, на які самі знають відповідь. Якщо відповідь правильна, відповідне питання 

викреслюється. Виграє той, хто перший закреслить одну лінію. 

Пригадуємо 

органи чут-

тя та види 

інформації  

Обговорюємо призначення 
пристроїв, групуємо пристрої 
за типом інформації, з якою 
вони працюють; виявляємо 
що є пристрої, які опрацьо-

вують різні та однакові види 
інформації. Вправа 2. 

Робота в парах. Обговорюємо: 
люди яких професій викорис-
товують такі пристрої; досвід 
використання яких пристроїв 

мають учні.  

Готуємося до походу у кіно-
театр. Які органи чуття заді-
яні? Якого виду інформацію 

отримує глядач?  

Які пристрої використо-
вують у кінотеатрі, щоб 
передати нам інформа-

цію?  Вправа 3. 

В
ар

іа
н

ти
 ц

ьо
го

 б
л

о
ку

:  

2. Розглядаємо та обговорюємо 

реальні пристрої, підготовлені 

вчителем. 

3. Розглядаємо зображення в 
зошиті  чи на слайді презентації 
(вправа 1) 

1. Учні демонструють при-

строї, які принесли з дому, та 

діляться досвідом їх викорис-

тання. Вчитель доповнює. 

Що нам дає перег-
ляд кінофільмів?  

Які емоції виника-
ють при перегляді? 

Як знайти ві-
льне місце у 
кінотеатрі?  
Вправа 5. 

Скільки коштів пот-
рібно, щоб піти з 
друзями в кіно?  

Вправа 7. 

Як працівники дізнаються, 
що мій квиток справжній та 
моє місце не зайняте? Ска-

нер штрих-кодів. 

Як не запізнитися на сеанс ? 
Дата і час. Програми, які 

допомагають запам’ятати. 
Вправа 6. 

Пристрої/програми (калькуля-
тор/калькулятор, диктофон/звукозапис,  

фотоапарат /камера)  
 Вправа 3 (підручник)  

Який я друг? Як вивчені 
пристрої та програми до-
поможуть другові з особ-

ливими потребами?  

З ким я піду 
до кінотеа-

тру? Чи 
дивляться 
роботи кі-
нофільми?  
Чи здатні 
роботи на 
емоції та 
почуття? 
Вправа 4. 
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Гра «Бінго»  
Якщо необхідно тер-

міново передати тек-

стове повідомлення, 

то я викорис-

таю………………. 

 

Щоб слідкувати, чи 

правильно я рухаю-

ся за маршрутом, я 

використаю 

………………. 

Щоб видрукувати лис-

тівку, я використаю  

…………………… 

Щоб записати, як 

друг декламує вірш, 

я використаю 

……………..……. 

Щоб обчислити вар-

тість покупки в мага-

зині, я використаю 

………………………………. 

Якщо у поході я хо-

чу зберегти інфор-

мацію про побачене, 

то я використаю 

………………………… 

Щоб  послухати музику 

і не заважати іншим, я 

використаю 

………………………….. 

 

Якщо я хочу зано-

тувати час майбут-

ньої події, то я вми-

каю програму з на-

гадуванням 

………………………….. 

Щоб зчитати вартість 

товару в магазині, 

касир використовує 

……………………..…… 

Щоб запам’ятати 

виступ танцюваль-

ного ансамблю, я 

використаю 

………………………… 

Якщо я хочу знайти 

будинок свого друга, 

знаючи його адресу, то 

я використаю 

…………………………. 

Щоб у великому 

залі всі почули мій 

виступ, я викорис-

таю  

…………………………. 

………………………….. 

Щоб перенести фото з 

паперу в комп’ютер,  

я використаю 

……………………… 

Щоб відправити 

текстове повідом-

лення, я викорис-

таю 

…………………………. 

Якщо під час екскурсії 

я захочу запам’ятати 

почуту інформацію, я 

використаю………………… 

Щоб порозумітися з 

другом, який не 

розмовляє, я вико-

ристаю додаток 

…………………………….. 
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