
Сходинки до інформатики 2 клас 

 Урок №11 



Завдання  уроку 

1.Закріпити знання пристроїв комп'ютера, 

їх призначення. 

3.Виконати вправи на розвиток логічного 

мислення та уваги. 

2. Закріпити  уміння і навички при роботі 

з  мишею та  клавіатурою комп'ютера.  
 

        

 

 



Організація 

класу. 

 

Гарно й зручно ми сідаєм, 

Про комп’ютер все вивчаєм. 

Нашу пам'ять ми вмикаєм – 

Нові знання здобуваєм. 

 



Правила техніки безпеки при 

роботі з комп’ютером !!! 

Щоб з комп’ютером дружити 

Треба правила учити. 

Не шуміти, не ходити, 

Тільки тихо говорити. 

Руки чистими тримати, 

Сухо-сухо витирати 

І всі незнайомі кнопки 

Не потрібно натискати 

Слухай вчителя уважно 

І виконуй все, що скаже 

Тільки так знання  здобути 

Допоможе друг –  

                    комп’ютер!  
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Прочитай назви пристроїв: 

ВІТУАКЛАРА 
ШАМИ 
ТЕРПРИН 
НЕСКАР 
РНІТОМО 







Для чого використовуеться 

клавіатура?  

       Для 

введення у 

комп'ютер 

інформації. 



Скільки 

літер на одній 

клавіші?  

 

Дві літери 



Для введення великої літери. Для 

відображення розділових знаків 

або спеціальних символів 

 Для чого 

використовується 

клавіша Shift?  
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Як ввести 

велику літеру?  

Щоб ввести 

велику літеру, 

потрібно 

натиснути і 

утримувати 

клавішу Shift 



Спробуємо виконати 

вправу на розвиток 

логічного мислення та 

уваги.  



склади слова із 

складів  
1. ця, ни, си 

2. ва, сли 

3. мон, ли 

4. ли, на, ка 

5. по, ля, то 

6. ло, мас 

7. ля, зу, зо 
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Ось що з цього 

вийшло 

1.Синиця 

2.Слива 

3.Лимон 

4.Калина 

5.Тополя 

6.Масло 

7.Зозуля 

 

 



Фізкультхвилинка 
Щось втомились ми 

сидіти, 

Треба трохи відпочити. 

Руки вгору, руки вниз, 

На сусіда подивись. 

Руки вгору, руки в боки, 

І зроби чотири скоки. 

Ось так, ось так, ось так! 

Плесніть у долоньки раз. 

За роботу! Все гаразд! 
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      Вводимо літери української абетки (малі та 

великі), цифри, розділові знаки. І все це 

намагаємося  натискати  пальцями обох рук. 

 

Робота за комп'ютером. 



Раз, два – 

Рівно голова! 

Три, чотири, п’ять – 

Нумо очі закривать! 

Шість, сім – 

Розплющують очки всі! 

На вісім знов позакривали, 

Міцненько так їх потримали 

Та й все спочатку розпочали. 

П’ять разів отак зробили, 

За комп’ютер знову сіли. 

 

Релаксація. Вправи для очей. 



Підсумок  уроку 

- Як ввести велику літеру? 

- Для чого служить клавіша 

пропуску? 

- Як ввести всі великі букви у 

слові? 

 




