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План-конспект уроку з курсу «Сходинки до інформатики» 

2 клас  

№11 

 

Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми 

«Основні складові  комп’ютера. Початкові навички роботи 

з комп’ютером» 
 

Мета. Закріпити знання пристроїв комп’ютера, їх призначення, вміння 

працювати з мишею та клавіатурою. Розвивати логічне мислення, пам'ять, уяву, 

формувати вміння узагальнювати, міркувати, виховувати відповідальність, 
інтерес до вивчення інформатики.  

Обладнання: комп'ютер, підручник, робочий зошит, карти . 

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань. 

 
План уроку 

1. Організаційний момент. 

2. Мотивація навчальної діяльності учнів. 
3. Актуалізація опорних знань. 

4. Застосування знань, умінь та навичок. 

5. Робота за комп’ютером. 

6. Підсумок уроку. 
 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. 
    Привітання. Перевірка робочих місць. Діти сидять півколом до дошки. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 Ми вивчили з вами пристрої, з яких складається комп’ютер. Ми 
навчилися працювати з мишею. А без мене ви ще й клавіатуру вивчили. Тому 

давайте сьогодні пригадаємо все вивчене. 

 
ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

Гра «Знайди помилку» 

Мал. 1 на дошці. Вчитель ставить запитання по мал. такого виду «Це 

сканер? Ні. А що це?» 
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IV.  Застосування знань, умінь та навичок. 

  Робота в парах. 

Діти об’єднуються в пари, обернувшись обличчям до сусіда. 

Роздаю картки із зображенням пристроїв, що були на мал. 1. 
- Назви пристроїв ми повторили, а от їх призначення ні. Я даю вам 1 хв. на 

обговорення з партнером таких питань:  а)Це пристрій введення чи виведення?  

б) Яке його призначення? 
Фізкультхвилинка. 

Щось не хочеться сидіти, 

Треба трохи відпочити. 

Руки вгору, руки вниз, 
Руки в боки, руки так, 

Руки вгору, як вітряк. 

Вище руки підніміть 
І спокійно опустіть. 

Плесніть діти кілька раз. 

За роботу все гаразд. 

 
 Вправа  «Назви клавіші» 

На дошці мал.2  –  клавіатура . Завдання: вибрати клавішу, 

назвати її та вказати її призначення. 
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Enter є клавішею уведення команд, формування нового абзацу  

Esc Відміна команди, зупинка її виконання. 

ПРОПУСК 
Перехід до наступного слайду, пауза у відео, пропуск між 

словами. 

Caps Lock Введення всіх великих літер 

Shift+буква (ЦИФРА) Введення однієї великої літери або символу. 

Ctrl+Shift Перехід з алфавіту УКР/РУС/ЛАТ і навпаки 

Delete Видалення символу праворуч від курсору 

 

 

Повторення правил техніки безпеки. 

     Гра «Плескай у долоні». 
Заходити у комп’ютерний клас потрібно: 

     А) Спокійно;            Б) Не поспішаючи;       В) Штовхаючись. 
2. Від монітора сиди на відстані: 

     А) Не менше 30 см;       Б) Не менше 40 см;     В) Не менше 50 см. 

3. На клавіші потрібно натискати: 

     А) Плавно;            Б) Різкими ударами;           В) Свій варіант. 
4. Суворо забороняється торкатися: 

     А) Роз'ємів;                 Б) Проводів;              В) Кабелів. 

5. Суворо забороняється включати і виключати апаратуру: 

     А) Без дозволу вчителя;     Б) Самостійно;      В) З дозволу 
однокласників. 

 

V. Практична робота за комп’ютером.  

Сходинки          Слово в лабіринті. 

. 

   Вправи для зняття втоми очей. 

         Запропонувати дитині подивитись праворуч, потім ліворуч, кожного 
разу повертаючи голову в тому самому напрямку, що й очі (але в жодному разі 

не навпаки). 

 
VI. Підсумок уроку. 

Що навчились під час роботи за комп’ютером? 

Чи сподобався урок? 

Що було важкого на уроці? 
Що запам’ятали з уроку? 

 

 


