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Дорогий друже!

Ти тримаєш у руках підручник, який пропонує разом із Знайчи-
ками вирушити в мандрівку, щоб досліджувати навколишній світ, 
простори Інтернету та творчості.

У наш час інформаційні технології надійно ввійшли в усі сфе-
ри життя сучасної людини, їх використовують у всіх професіях. 
Ти потоваришуєш із комп’ютером і поступово будеш опановува-
ти комп’ютерну грамотність, а також навчишся використовувати 
комп’ютеру техніку для розв’язування навчальних, творчих і прак-
тичних задач. 

Дізнаєшся про нові техніки та технології. Навчишся створювати 
корисні й естетичні вироби в партнерській взаємодії: від задуму 
до його втілення в матеріалах.

Отже, візьми із собою старанність, спостережливість, уяву, 
фантазію, творчість і вирушай у цікаву та надзвичайну подорож!

Творчих тобі успіхів!      
Автори 
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НАВКОЛИШНІЙ СВІТ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Ти починаєш вивчати новий предмет — інформатику. 
Інформатика — це наука, яка навчає працювати з інформацією, 

яка тебе оточує, за допомогою комп’ютера.
Комп’ютер — це основний прилад для обробки інформації; 

роботою комп’ютера керує людина.
Людина використовує комп’ютер, коли навчається, працює та від-

почиває. Напевне, у кожного з вас удома є побутові прилади, які 
працюють за допомогою маленьких комп’ютерів. 

Інформатику ти будеш вивчати в спеціально облаш тованому 
класі. Комп’ютери працюють від електричного струму. Через це в 
комп’ютерному класі треба дотримуватися певних правил.

Розкажіть, як застосовують сучасні комп’ютери. Люди яких професій ви-
користовують комп’ютери? А чи є у вас удома комп’ютер?

Розглянь малюнки. Чим відрізняється класна кімната від комп’ютерного 
кабінету?

Правила поведінки в комп’ютерному класі:
• без дозволу вчителя не вмикай комп’ютер;
• не торкайся дротів і розеток;
• не клади різні речі біля комп’ютера;
• самостійно комп’ютер не ремонтуй.

 

ЩО  ТАКЕ  ІНФОРМАЦІЯ?
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Розгляньте малюнки. Розкажіть, хто з учнів правильно поводиться в ком-
п’ю терному класі, а хто — ні.

 Пригадайте правила поведінки в комп’ютерному класі, доповнивши по-
дані речення  (2–3 приклади).

• У комп’ютерний клас потрібно заходити … .
• Доторкатися руками до монітора, дротів, розеток і тильного  

 боку системного блоку ... !

Чи цікаво тобі спілкуватися з однокласниками?
Чому ти читаєш книжки?
Що тобі дає інформація про нові предмети та явища?

Інформація — це відомості, нові знання, які отримує людина з 
навколишнього світу. 

Гра «Плутанка». Прочитай зашифроване слово. Як ти його розумієш?  

я ф о м а р і ц і н
10 3 4 6 7 5 9 8 1 2

Інформацію про навколишній світ людина отримує
з різних джерел. 
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Розгляньте малюнки. Де та як можна отримати інформацію? 

Коли ти спілкуєшся з друзями в класі, слухаєш розповідь учи-
теля, гуляєш парком чи лісом, чуєш спів пташок чи читаєш книж-
ку, ти отримуєш інформацію про навколишній світ.

Найбільше інформації ти отримаєш за допомогою зору, 
менше — за допомогою слуху й найменше — за допомогою 

інших органів чуття (нюху, дотику й смаку). 

ІНФОРМАЦІЯ
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Розглянь малюнки. Яку інформацію можна отримати, спостерігаючи за 
природою?
Як тобі в цьому допоможе комп’ютер?

Гра «Мікрофон». Розкажіть однокласнику (одноклас-
ниці), яке значення має інформація у вашому житті.

Цікава інформація

Чи знаєш ти, що гусінь може бути корис-
ною? Шовкопряд — це гусінь, яка звиває собі 
кокон. Його оболонка складається з дуже 
довгої шовкової нитки. З неї люди здавна 
навчилися робити чудову тканину — шовк.
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ВИРОбИ з ПРИРОДНИх 
І ПЛАСТИЧНИх МАТЕРІАЛІВ

Багато інформації людина отримує, спостерігаючи за приро-
дою. Природа дуже гарна й різноманітна. Природні матеріали 
розрізняються за формою, кольорами та властивостями.

В основі форми предметів можна побачити одну з геометрич-
них фігур.

В основі предметів складної форми використано декілька 
геометричних фігур.

Які геометричні фігури ти знаєш? До яких геометричних фігур подібні горі-
хи, каштани та жолуді? Які образи  за їхньою допомогою можна передати?

Форма — зовнішній вигляд, контур предмета. 
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З чим ти будеш працювати?

1. Доповни горіх додатковими деталями з пластиліну та зроби 
голову гусені (фото 1).

2. Оздоб кожну половину горіха пластиліновими прикрасами 
за власним бажанням (фото 2).

3. Приєднай скатаною кулькою голову до однієї зі шкаралупок. 
З’єднай між собою всі частинки тіла гусені за допомогою  
шматочків пластиліну (фото 4).

4. На картон-основу наклей засушене листя та розмісти на ньо-
му гусінь (фото 5).

У вільний час виготовте гусінь, че-
репашку або сонечко, використо-
вуючи зібрані каштани чи шкаралу-
пи горіхів.

Чи змогли ви їх відтворити такими, 
які  бачили в природі?

Виберіть найкращий виріб і пред-
ставте його на шкільній виставці.

2

4

1

3

ГуСІНь зІ ШКАРАЛуПИ ГОРІхА

5
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Ми продовжимо нашу подорож у світ інформатики та з’ясуємо, 
які органи чуття допомагають  у цьому людині.

Відгадай загадки.

1. Два брати через гору живуть 
 і ніколи один до одного в гості 
 не ходять.

3. Сопе, хропе, часом чхає, 
Сюди-туди зазирає, 

Про які органи чуття йдеться? Як людина їх використовує у своєму житті?

Розглянь малюнки. Якими органами чуття людина може сприйняти ці  
об’єкти?

Розкажи Знайчику, якими органами чуття ти сприймаєш інформацію, 
коли ти:

• дивишся телевізор;
• слухаєш музику;

• їси цукерки;
• нюхаєш квітку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ

2. Сидить в ротику моїм 
І чекає, що я з’їм.

 На морозі замерзає, 
Бо одежини не має.
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За допомогою якого органу чуття людина отримує найбільше  інформації?

Повідомлення за способом сприйняття поділяють на: 

Гра «знайди будинок».  Які органи чуття допоможуть вам у цьому?

Поміркуй, який відрізок довший: червоний чи зелений. Який орган чуття 
тобі допоміг у цьому? Перевір своє припущення. Виміряй кожний відрізок 
за допомогою лінійки. Зроби висновок.

Отримана інформація зберігається у твоїй пам’яті.

нюхові слухові смакові зорові дотикові

Людина сприймає інформацію за допомогою
 органів чуття. 
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Розглянь фото та поясни, яку інформацію можна отримати, спостерігаючи 
за цими виробами. Які органи чуття тобі допомогли здобути інформацію?

З овочів і фруктів можна створювати багато різноманітних 
виробів для оздоблення святкового столу. 

Мистецтво художнього вирізування з овочів і фруктів назива-
ють карвінгом. 

Які овочі та фрукти використали майстри карвінгу для створення тварин?

У вільний час зробіть їжака з фруктів. Покажіть свої вироби одне од-
ному. Які фрукти ви використали?

ОТРИМую ІНФОРМАЦІю, 
СПОСТЕРІГАюЧИ зА Об’єКТАМИ ПРИРОДИ
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З чим ти будеш працювати?

1. Нанеси тонким шаром пластилін на пластикову кришку 
(фото 1).

2. Обріж ножицями сірку на сірниках (фото 2).
3. Устроми сірники-ніжки  в картоплю (фото 3).
4. Виліпи з пластиліну вуха, ніс і хвіст поросяти та приєднай їх 

до картоплі-тулуба (фото 4). 
5. Для очей використай штучні очі або виліпи їх з пластиліну та 

зроби порося (фото 5).

Зробіть вироби з овочів і фруктів і прикрасьте святковий стіл удо-
ма. Чи вдалося вам здивувати своїх рідних?

Об’єМНІ ВИРОбИ з ОВОЧІВ І ФРуКТІВ. 
«ПОРОСЯТА»

5

2

4

1

3
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Прочитай вірш. 

        Осінь

Осінь, ліс зашелестів,
Опадає листя.
Ліс накинув кожушок
Золотистий.

Відлітають вже птахи,
І пісень не чути,
Забуваються стежки
В ліс забутий. 

                                     М. Трохим

Про яку пору року йдеться у вірші?
Як автор описує зміни, що відбуваються восени з деревами?
Яку інформацію ти отримав (отримала) про птахів?

Інформація буває звукова та текстова. Звукова інформація — 
та, як ти чуєш (текст читає вчитель або батьки, диктор по теле-
баченню чи радіо). А текстову інформацію ти отримуєш, коли 
читаєш текст самостійно. 

Розглянь малюнок. 

Яка пора року зображена на малюнку? Опиши, якого кольору листя на де-
ревах.  Чому?

ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ  зА СПОСОбОМ ПОДАННЯ
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Ти отримав (отримала) інформацію за допомогою малюнка. 
Таку форму подання інформації називають  графічною. Форми 
подання інформації бувають і іншими: числова, знакова, жесто
ва, кіно, мультимедійна тощо. Якщо поєднується декілька форм 
подання інформації, то таку форму називають комбінованою.

Розглянь малюнки. 

Яку інформацію передають ці знаки? Де їх можна побачити?

Інформацію також можна отримувати, спостерігаючи  за вира-
зом обличчя людини. 

Розглянь малюнок. Які емоції передає вираз обличчя дівчинки?

За допомогою різного виразу обличчя передайте інформацію про свої 
емоції однокласнику (однокласниці): сум, радість, здивування, нудьга, 
злість.

Розгляньте уважно малюнок. З яких геометричних фігур складається 
будинок?  У якій формі подана інформація?

Поміркуй, яка форма подання інформації описана  
в кожному з випадків.

1. Дмитро слухає музику в навушниках.
2. Катя розглядає малюнки в книжці.
3. Знайчик по телевізору дивиться мультфільм.
4. Регулювальник подає сигнали для пішоходів  

 і машин.
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ГРАФІЧНИЙ СПОСІб ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
В РуКОТВОРНИх ВИРОбАх

Роздивися уважно осінній ліс. Чи однакові за величиною дерева на ближ-
ньому та дальньому планах? За допомогою якої форми подання ти отри-
мав (отримала) цю інформацію? 

Уважно розглянь фото. 

Щоб зробити пейзаж з листя для відтворення дальнього плану, 
підбирають листки меншого розміру та наклеюють їх зворотною сто-
роною. На ближній план наклеюють яскраві листки більшого розміру.

У вільний час зроби пейзаж з листя, розміщуючи їх на ближьому та даль-
ньому планах.
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 З чим ти будеш працювати?

1. Відірви смужку від аркуша паперу по довжині. Змасти її клеєм 
та наклей у нижній частині основи. Це — «земля» для майбут-
нього пейзажу (фото 1, 2).

2. Підбери та розклади на основі листя, яке подібне до дерев 
(фото 3). 

3. Змасти пензликом зворотний бік кожного листка (фото 4). 
4. Приклей  листки до основи, притискаючи долонею (фото 5). 
5. Нижню частину основи змасти клеєм і притруси поламаними 

листочками (фото 6).

Виготов лепбук  «Дари осені» зі сторінками: овочі, фрукти, листя дерев, 
насіння. Які способи подання інформації можна для цього використати?

АПЛІКАЦІЯ «ПЕЙзАж»

1

4 5 6

2 3
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Прочитай уривок з казки.

Коза-Дереза

(Українська народна казка)

Були собі дід і баба. Поїхав дід на ярма-
рок і купив козу. Привіз її додому. Уранці 
на другий день посилає дід старшого сина 
ту козу пасти. Хлопчик погнав козу на тра-
вицю, пас її якнайкраще! Увечері погнав її 
до додому. Тільки до воріт став доганяти, 
а дід став на воротях у червоних чоботях 
та й питає:

— Кізонько моя мила, кізонько моя 
люба! Чи ти пила, чи ти їла?

— Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тіль-
ки бігла через місточок та вхопила клено-
вий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці кра-
пельку, — тільки пила, тільки й їла!

От дід розсердився на сина, та й покарав його.

Яку інформацію повідомила коза діду?
Як дід дізнався про правдиву інформацію?

 
Яку інформацію описано в ситуаціях?

1.  Одного разу тато купив морозиво, залишив його на столі, 
а мама його не помітила. Морозиво розтануло. Через декілька 
годин тато згадав, що купив морозиво. Він передав інформацію, 
але несвоєчасно. 

2.  Мама подивилася у вікно. Небо затягнуло хмарами. Мама 
сказала, що, мабуть, буде дощ. Вона висловила припущення. 

Наведи приклад, коли ти отримував (отримувала) несвоєчасну інфор-
мацію.

ЯКОю буВАє ІНФОРМАЦІЯ
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Інформація буває правдивою й неправдивою,
своєчасною та несвоєчасною, фантастичною, 

такою, що висловлює припущення.

Прочитай вірш.

Чи все це здається?

Корова червона,
І кінь голубий,
І біла ворона,
І кіт золотий.
Корова співає,
Кінь слуха її.

Ворона сідає
На руки мої.
А кіт, посміхаючись,
Лапку дає.
Чи все це здається,
Чи так воно є?

                           Г. Грайко

Розкажи, чи реальну ситуацію описує автор. 

Цю інформацію можна назвати фантастичною. 

Придумайте фантастичну осінню історію про гриби й роз-
кажіть її однокласникам. 

Гра «Правда і неправда». Серед поданої інформації ви-
значте правдиву та неправдиву. 

Відповідай так: Бліда поганка — їстівний гриб. 
Це — неправда. 

1. Гриби добре ростуть після дощу.
2. Гриби добре ростуть узимку.
3. Гриби майже повністю складаються з води.
4. Личинки комах і равлики не їдять отруйних 

грибів.
5. Отруйні гриби обов’язково мають неприємний 

запах.
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ЯКу ІНФОРМАЦІю НАМ ДАюТь  
ПРИРОДНІ Об’єКТИ?

Уважно розглянь насіння. Яким рослинам воно належить? Яке з них вжи-
вають у їжу? Назви крупи й каші, які можна з них приготувати.

У вільний час зроби аплікацію соняшника з крупи.
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З чим ти будеш працювати?

1. Обведи за допомогою шаблону грибок на картоні-основі або 
намалюй cамостійно (фото 1).

2. Для шапки та ніжки гриба підбери різні крупи: гречка, рис, 
пшенична крупа.

3. Змасти тонким шаром одну деталь клеєм, присип крупою та 
притисни долонею (фото 2).

4. Зайву крупу обережно струси з аркуша (фото 3).
5. Змащуй поступово клеєм інші деталі гриба та присипай їх 

крупою (фото 4).
6. З подрібненого листя виклади та приклей внизу гриба траву 

(фото 4).

Яку інформацію ти можеш отримати, спостерігаючи за поданим 
виробом? Використай інші крупи для виготовлення аплікації гриба.

1

2 43

АПЛІКАЦІЯ   «ГРИбОК»
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Ти вже знаєш, що таке інформація, яке значення вона має в на-
шому житті та якою буває. Сьогодні ти дізнаєшся про те, які дії 
можна виконувати з інформацією. 

Розв’яжи логічну задачу. 

Василько й Ігор навчаються в другому класі, їхні прізвища — 
Карпенко та Зайченко. Яке прізвище має кожний із хлопчиків, 
якщо Василько вищий за Зайченка?  

Чи можна прочитати в тексті, яке прізвище у Василька? Як ти отримав  
(отримала) нформацію про прізвище Василька?

З поданих слів виберіть ті, які вказують на можливі дії з інформацією: об-
робити, гратися, зберігати, передавати, їсти, сприймати, сміятися, бігти, 
використовувати, плавати.

Розглянь фото. Назви, які прилади та як саме використовують люди для ви-
конання дій з інформацією.

 Для виконання дій з інформацією людям допомагають 
різноманітні прилади. 

ДІЇ, ЯКІ ВИКОНуюТь з ІНФОРМАЦІєю

Для того щоб розв’язати задачу, потрібно розглянути її умо-
ву — сприйняти інформацію. Міркуючи, ти встановив (уста-
новила), що Василько має прізвище Карпенко. Отже, ти обро
бив (обробила) інформацію. Якщо ж записати розв’язання 
задачі й показати вдома батькам, то ти збережеш і переда
си інформацію. 
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 Гра «Лабіринт».  Допоможіть мамі-лисичці пройти лабіринтом і зустріти-
ся з лисенятком.

 Доповніть речення, вибравши потрібне слово, написане в дужках. 

1. Художник, який намалював лабіринт (сприймав, використо-
вував, зберігав) інформацію.

2. Ми (зберегли, сприйняли, передали) інформацію про ли-
сичку за допомогою графічного зображення.

3. Коли ми шукали шлях по лабіринту, то (сприймали, переда-
вали, обробляли) отриману інформацію.

Гра «Плутанка». Прочитай зашифроване слово.

п р о м ’ ю к е т

4 9 2 3 5 6 1 8 7

Графічний редактор — це програма для створення й обробки 
графічних об’єктів: малюнків, креслень, ілюстрацій.

Цікава інформація

Незвичний спосіб передання інформації в 
бджіл — це мова танцю. Бджола, яка знайшла 
квітучу галявину, починає танцювати в повітрі 
перед іншими бджілками. Після цього рій летить 
на те місце за нектаром. 
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ОРІГАМІ ЯК СПОСІб ПЕРЕДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО Об’єКТИ НАВКОЛИШНьОГО СВІТу

Пригадай, яке мистецтво називають орігамі.

Слово орігамі утворене від японських слів орі та гамі, що 
означає «складати папір». Виготовляти з паперу різні предмети, 
зокрема фігурки тварин, люди навчилися дуже давно. Незважаючи 
на те, що папір винайшли в Китаї, саме в Японії придумали скла-
дати з нього фігурки. 

Мистецтво орігамі поширилося з Японії в інші країни. Запа-
м’я тати порядок складання багатьох іграшок було складно, тому 
старалися його записувати. Але люди різних країн не розмовляють 
однією мовою, тому записи могли прочитати не всі. Так з’явилася  
мова позначок. За допомогою позначок можна було на малюнках-
схемах записати шлях аркуша від квадратика до фігурки.  

Складання багатьох фігурок в орігамі розпочинають з несклад-
них конструкцій, які називають базовими формами. 

базові форми орігамі

Трикутник Млинець

Подвійний 
трикутник

Повітряний 
змій
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З чим ти будеш працювати?

Зроби лисичку в техніці орігамі за поданими схемами (фото 1–8).

У вільний час зроби лисячу родину в 
техніці орігамі. 

Складіть  цікаву історію про пригоди 
лисенят.

Як ти вважаєш, для чого були при-
думані базові форми в орігамі?

ОРІГАМІ «ЛИСИЧКА»

1 2

5

43

6 7 8
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КОМП’юТЕРНА ТЕхНІКА
ЯК зАСІб ВИКОНАННЯ 
ДІЙ з ІНФОРМАЦІєю

ТАКІ РІзНІ КОМП’юТЕРИ 

Ти вже знаєш, що комп’ютер — це основний прилад для оброб-
ки інформації. Якими ж бувають комп’ютери? 

Комп’ютери відрізняються за розмірами та можливостями. 
Існують суперкомп’ютери. Це потужні прилади, які виконують 
дуже складні обчислення. Також є маленькі комп’ютери, убудова-
ні в авто, телевізор, калькулятори та домашні прилади. 

Стаціонарний комп’ютер Портативний комп’ютер

Займає постійне місце в 
школі, офісі, удома.

Має невеликий розмір, тонкий ек-
ран. Його можна взяти, наприклад, 
у подорож. До портативних ком-
п’ютерів належать: ноутбуки, нет-
буки, електронні книжки, планшети, 
смартфони тощо.

Оберіть один із видів портативного комп’ютера, прочитайте про 
нього інформацію та розкажіть товаришам. Обговоріть преваги й 
недоліки кожного виду портативного комп’ютера.

Комп’ютери  поділяють на дві групи: 
стаціонарні та портативні.
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Опис пристрою
зовнішній вигляд 

пристрою

Ноутбук за своїми можливостями май-
же не відрізняється від стаціонарних ком-
п’ютерів, має менші розміри й забезпечує 
роботу без підключення до електричної 
мережі протягом декількох годин.

Нетбук має набагато менші розміри, 
ніж ноутбук. Розрахований здебільшого 
на роботу в мережі. Також дає можливість 
працювати з текстовою інформацією, пе-
реглядати фотографії та відеоролики.

Планшетний комп’ютер — це порів-
няно новий вид портативних комп’ютерів. 
У ньому екран реагує на дотик людини, 
яка в такий спосіб керує комп’ютером. 
Його можна використовувати, щоб читати 
книжки, малювати, грати в ігри тощо.

Електронна книжка — це цифровий 
пристрій планшетного типу, призначений 
для зберігання та відображення в основно-
му текстової інформації;  вміщує майже ти-
сячі паперових книжок.

Смартфон — кишеньковий комп’ютер, 
доповнений функціями телефона, має малі 
розміри, його зручно носити.
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Прочитайте й обговоріть ситуації. З’ясуйте, який комп’ютер потрібно об-
рати в кожній ситуації. Чому?

1. Софії потрібен легкий невеличкий комп’ютер для роботи в 
мережі, набору тексту та перегляду фотографій.

2. Батьки хочуть подарувати сину на день народження порта-
тивний комп’ютер, щоб за його допомогою хлопчик міг читати 
книжки, а у вільний час грати в ігри та малювати.

3. Дідусь хоче придбати комп’ютер, який можна брати із собою  
в дорогу та читати цікаві книжки в електронному вигляді. 

 

Прочитай назви приладів, що записані у зворотному порядку.

КубТЕН, ТЕШНАЛП, КубТуОН, АКжИНК АННОРТКЕЛЕ
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Розгляньте фото. Розкажіть однокласнику (однокласниці), у які су-
часні побутові прилади вбудовані комп’ютери. Наведіть  приклади.

У вільний час придумай історію, яким буде твій майбутній будинок через 
20 років. Як допомагатиме тобі комп’ютер?

Цікава інформація

А чи знаєш ти, що вже нині існують «ро-
зумні» будинки? У такому будинку всі його 
пристрої об'єднані в єдину мережу.  Ними  
управляють за допомогою спеціального 
програмного забезпечення. А ще в «ро-
зумному» будинку досить легко контролю-
вати дітей, які витрачають час на Інтернет і 
телевізор. У майбутньому «розумні» будинки будуть контро-
лювати ще й стан здоров’я людини. А управляти системою 
можна на відстані з мобільного телефону або за допомогою 
Інтернету.
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МАКЕТ буДИНКА

Розглянь фото та поясни, що спільного між будівлями. У якій місцевості їх 
можна побачити?

Сучасні архітектори використовують комп’ютерні програми для 
проектування та макетування будівельних споруд. Це допомагає 
уявити майбутню споруду та зробити розрахунки будівництва. 

Усі будинки мають об’ємну форму. Якщо розкласти об’ємний 
предмет так, щоб усі сторони лягли в одну площину, то отримає-
мо розгортку цього предмета. 

Назвіть, які геометричні фігури зображені на фото. З’єднайте в пари 
геометричні фігури та їхні розгортки.

За межі розгортки виступають елементи, за допомогою яких 
склеюють розгортки об’ємних фігур. Їх називають клапанами.
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З чим ти будеш працювати?

1. Обери два кольори паперу. Склади кожний аркуш навпіл і 
розріж по лінії згину (фото 1).

2. Зігни половину аркушу світлого кольору майже навпіл, зали-
шивши приблизно 1 см для клапана. Зігни його (фото 2).

3. Отриману форму зігни навпіл і розігни (фото 3).
4. Розгорни розгортку. З кольорового паперу виріж і наклей вікна 

та двері (фото 4). 
5. Змасти клапан клеєм і склей розгортку будинка (фото 5).
6. Для даху від половинки іншого кольору загни та відріж третю 

частину. З двох сторін зроби згини на  ширину 1 см (фото 6).
7. Змасти краї будинка клеєм і приклей дах, як показано на 

фото (фото 7). 

Створіть із зроблених будинків  вулиці. Назвіть їх та проставте но-
мери на будинках.

Подумай, як перетворити багатоповерховий будинок на одноповерховий. 

1 2

3

5

4

6 7

«буДИНОК»
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Розглянь малюнок. З яких частин складається комп’ютер?

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМП’юТЕРА

Кожна частина комп’ютера — монітор, мишка, системний блок, 
клавіатура —це пристрій.

Прочитай казку.

Казка про країну Комп’ютерію

За далекими лісами, за широкими морями, за високими гора-
ми в незвичайній країні Комп’ютерії жили комп’ютерні мешканці. 
Але вони не мирилися, а завжди сварилися. І не було цьому ні 
кінця ні краю. Кожний вважав себе найголовнішим. 

Монітор говорив, що він головний, бо відображає певні дії. 
Системний блок казав: «Я — найрозумніший, бо мої деталі мо-
жуть обробити та зберегти будь-яку інформацію». 

А Принтер переконував: «Я можу надрукувати будь-які тексти 
та малюнки, тому я — найважливіший». 

Клавіатура гукала: «Я — найголовніша, бо я ввожу інформа-
цію».

буДОВА КОМП’юТЕРА

Ти вже знаєш, що комп’ютери бувають різними. Але всі вони 
мають багато спільного в будові. 

системний 
блок

мишка

монітор

клавіатура
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Колонки теж кричали: «Ми — найважливіші, бо без нас ви не 
почуєте музики, а фільми зможете переглядати без звуку». 

Лише одна Мишка мовчала й слухала їхні суперечки, але теж 
вирішила сказати слово: «Чому ви сперечаєтеся? Кожний з вас є 
важливим, але якщо ви будете жити й працювати окремо, з цього 
нічого доброго не вийде. Тому потрібно об’єднати всі наші мож-
ливості й підтримувати одне одного. Це забезпечить комфортну 
роботу людини з нами». 

Задумалися всі пристрої, їм стало соромно, що сперечалися, 
вихвалялися одне перед одним. Вони вирішили послухати Миш-
ку й помирилися. Домовилися більше ніколи не сваритися. У та-
кому мирі та спокої вони живуть і нині (З Інтернету).

Чи сподобалася тобі казка?
Назви головних персонажів казки. Розкажи, які складові має комп’ютер. 
Хто з них головний?

Розглянь малюнки. Який  вид інформації подано на них? Якими календа-
рями ти найчастіше користуєшся? Назви.

За допомогою монітора на екран виводять текстову, гра-
фічну та відеоінформацію. 
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Відгадай загадку.

Має хвостик, очі-кнопки,
Не боїться кішки!
Під долонею працює
Вправна, зручна ... .

Як називається пристрій, на якому знаходиться кнопка Pоwer? Для чого 
вона потрібна?
Як правильно вмикати та вимикати комп’ютер?

Порядок вмикання комп’ютера 

1. Увімкни монітор. 
2. Натисни кнопку Power на системному блоці та чекай, доки 

комп’ютер завантажиться. 
3. Згодом на екрані з’явиться зображення. Це Робочий стіл 

комп’ютера. Тепер комп’ютер готовий до роботи. 

До закінчення завантаження комп’ютера 
не можна натискати на будь-які клавіші та  кнопки!

Порядок вимикання комп’ютера
1. Наведи вказівник мишки на кнопку Пуск            і натисни ліву 

клавішу мишки.
2. Вибери кнопку завершення роботи           і знову натисни 

ліву клавішу мишки.
3. Зачекай. Комп’ютер поступово завершить свою роботу й 

вимкнеться.

Для того щоб комп’ютер працював довго й надійно, умикати 
та вимикати його потрібно в правильній послідовності.

РОбОТА з КОМП’юТЕРОМ
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З чим ти будеш працювати?

1. Склади аркуш картону для основи календаря навпіл по дов-
жині. З кожного боку зроби згини на ширину трьох пальців 
(фото 1–2).

2.  Краї одного із згинів змасти клеєм і приклей на другий. Отри-
мали основу для календаря (фото 3).

«КАЛЕНДАР»

1 2

3
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3. Для кишеньки склади квадратний аркуш паперу 12 см навпіл 
і розігни. Верхні кути зігни до центру (фото 4–5). 

4. Переверни заготовку на інший бік. Підігни нижню частину ар-
куша вгору, як показано на  фото 6–7.

5. Переверни заготовку на інший бік та загни сторони до центру. 
Змасти їх  клеєм і приклей (фото 8–10). 

4 5

6 7

8 9 10
36
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6. Так само зроби ще дві кишеньки з паперу різного кольору 
(фото 11)

7. Підпиши фломастером назви кишеньок: число, місяць, день.
 Змасти зворотний бік кишеньок клеєм і приклей їх до основи 

(фото 12).

8. Аркуші записників склади навпіл і розріж по згину. Напиши 
на них фломастерами назви місяців, днів тижня та числа від 
1 до 31, які відповідають числам місяця (фото13). 

Зроби календар, подаруй своїм ближнім чи друзям.

11

12

13
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Об’єКТ.  ВЛАСТИВОСТІ Об’єКТА

 Назвіть одним словом предмети.

1. Яблуко, груша, банан, слива — це … .
2. Автобус, тролейбус, потяг, літак — це … .
3. Вересень, жовтень, листопад — це… .
4. Заєць, лисиця, вовк, ведмідь — це… .

Усі перелічені слова можна назвати одним словом — об’єкти. 
Кожний об’єкт має свою назву.

Об’єкт — це частина навколишнього світу,  яку можна розгля-
дати як єдине ціле. 

Об’єкти можуть бути реальними (стіл, дошка, комп’ютер) та 
уявними (іграшка, яку ти хочеш отримати на день народження; 
пиріг, який спече бабуся на вихідних). 

Об’єкти поділяють на такі види: об’єкти живої природи; об’єкти 
неживої природи; об’єктиявища; об’єктиподії. 

Розглянь малюнки. Який геометричний об’єкт тут «зайвий»? Чому?

Круг відрізняється за своїми властивостями від інших об’єктів. 
Властивості об’єкта — це: колір, форма, розмір, маса, смак 
тощо.

Розгляньте малюнки. Порівняйте між 
собою цеглинки «лего» за різними оз-
наками.

ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ Об’єКТА

Кожен об’єкт має свої властивості. 

Об’єкт складається з інших, більш простих об’єктів.
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Знайчики придумали й намалювали об’єкт і 
назвали його «робот», зобразивши в спрощеному 
ви гляді. Тобто вони представили його як модель. 
З моделями реальних об’єктів ви вже ознайом-
лювалися, вивчаючи інші предмети. 

Назви об’єкти, з яких складається об’єкт стаціонарний комп’ютер. З яких 
геометричних об’єктів склали об’єкт робот? Полічи, скільки на малюнку 
зображено трикутників, чотирикутників і кругів.

Гра «Плутанка». Прочитай речення, рухаючись за стрілочками.

Розгляньте малюнок. Яка пора року 
на ньому зображена? З яких гео мет-
ричних об’єктів складено будинок? 
При зображенні яких об’єктів худож-
ник використав такі геометричні 
об’єкти, як круг, трикутник і прямо-
кутник?

Сьогодні ми навчимося вправно працювати з мишкою. Попроси дорослих 
запустити сайт «Пустунчик» (електронна адреса: https://pustunchik.ua/ua ), 
розділ Розмальовки. 

1. Обери розмальовку «Веселий їжачок». 
2. Спочатку на палітрі кольорів обираєш потріб-

ний колір, підводиш до нього мишку і натиска-
єш ліву клавішу мишки.

3. Далі підводиш мишку до розмальовки й знову на-
тискаєш ліву клавішу мишки. Потрібна деталь 
бу де зафарбована.  Розфарбуй усього їжачка.

У вільний час створи малюнок, який складається з різних 
геометричних об’єктів.

Г Л І Е З Ь Л

О Л М Е М Е

Б У С Ц О Д

Працюю за комп’ютером
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МОДЕЛюВАННЯ Об’єКТІВ

Розглянь малюнки. Моделі яких предметів зображені на них? Для чого 
люди створюють моделі предметів? Де вони їх використовують? 

Модель — це аналог реально існуючого об’єкта. Процес ство-
рення моделі об’єкта називають моделюванням.

Цікава інформація

Найпершими годинниками були сонячні. Майже одночасно 
з ними з’явилися й водяні. Це була велика посудина, з якої ви-
тікала вода. Рівень її знижувався від однієї позначки до іншої. 
Так можна було підрахувати, скільки  минуло часу.

Існували ще й пісочні годинники. У них пісок з однієї посу-
дини пересипався в іншу. Ці годинники можуть відраховувати 
різний проміжок часу: 15 хвилин, півгодини, годину. Їх носили 
замість кишенькових годинників, прив’язуючи до коліна шов-
ковою стрічкою.
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МОДЕЛь ЦИФЕРбЛАТА ГОДИННИКА

З чим ти будеш працювати?

1. Приклей диск по центру тарілки (фото 1).

2. Для виготовлення кружечків склади папір у декілька разів. За 
допомогою монети 50 коп. розміть і виріж кружечки (4 одного 
кольору та 12 — іншого).  Фломастером самостійно або за до-
помогою трафарету напиши цифри (фото 2).

1

2
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3. На диску розмісти та приклей кружечки з цифрами годин 
(3, 6, 9, 12), як показано на фото 3.

4. По краях тарілки розмісти та приклей кружечки з цифрами 
хвилин (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60), як показано 
на фото 4.

5. Виріж з картону  для стрілок 2 смужки довжиною 5 і 7 см, шири-
ною 2 см. З одного краю смужки закругли, а  з іншого обріж 
під кутом (фото 5). 

3

4

5
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6. На картоні обведи за допомогою монетки в 50 коп. і виріж  
два кружечки. 

7. З’єднай дві стрілки та кружечок за допомогою кнопки. Приєд-
най стрілки до циферблата кнопкою та зафіксуй кружечком і 
гумкою (фото 6, 7).

У вільний час зроби з картону підставку для годинника.

За допомогою дорослих знайди інформацію про годинники. Підготуй по-
відомлення та прочитай у класі.

6 7
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Знайчики описали свою улюблену м’яку іграшку «Колобок», ви-
користовуючи її властивості. 

Властивість об’єкта значення властивості

Назва Колобок

Форма Кругла

Маса 1 кг

Матеріал Штучне хутро

Колір Жовтий

Розкажіть однокласнику (однокласниці) про властивості ваших улюбле-
них іграшок.

За описом об’єкта відгадай його назву.

1. Не можна ні випити, ні з'їсти, 
 Не має ні смаку, ні запаху, 
 ні кольору, 
 Не м'яке і не тверде, 
 Нечутне, невидиме, 
 але всім таке необхідне.

Візьми повітряну кульку. Розглянь та опиши її властивості. 
Надуй кульку. Що змінилося?

Розглянь малюнки. 

1.  Опишіть, які властивості об’єкта де-
рево змінилися протягом року.

2. Яка властивість в об’єкта 
гриб змінилася протягом 
кількох днів?

ЧИ МОжуТь зМІНюВАТИСЯ 
ВЛАСТИВОСТІ Об’єКТА

Деякі об’єкти можуть змінювати свої властивості.

2. Я із гуми, надувна, 
 Як повітря я легка, 
 Міцно мотузок тримай 
 Та мене не відпускай!
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Який об’єкт «зайвий» у кожному рядку? Яка властивість у нього зміни-
лася?

На малюнках зображено об’єкти. Обговори з однокласником (однокласни-
цею) кожну ситуацію.

1. Це об’єкт — Василь Ткач. Він навчається в 2-Б класі, йому 
7 років. Має зріст 1м 25 см, важить 30 кг. Які властивості цього 
об’єкта будуть змінюватися,  а які — ні?

2. Об’єкт — іграшка робот-трансформер. Василь перетворив 
робота на вантажівку. Які властивості об’єкта змінилися, а які — ні.

3. Об’єкт — паркан. Василько його пофарбував. Яка власти-
вість об’єкта змінилася?  

У яких випадках об’єкт сам змінював свої властивості?
 

Попроси дорослих відкрити сайт «Пустунчик» та обрати розмальовку 
«Хлопчик на літаку» (електронна адреса: https://pustunchik.ua/ua/games/
coloring/khlopchyk-na-litaku). Розфарбуй малюнок.  

 

Яку властивість об’єкта ти змінив (змінила), коли розфарбував (розфар-
бувала) розмальовку?

Знайчик з паличок утворив 6 рівних квадратів. Знаєчка при-
брала 2 палички, і квадратів залишилося лише 4. Які па-
лички прибрала Знаєчка? Які дві палички потрібно прибра-
ти, що квадратів залишилося 5? Виклади таку ж фігуру з 
паличок.

Працюю за комп’ютером
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МАКЕТуВАННЯ Об’єКТІВ

Розглянь зменшені зразки об’єктів. З яких матеріалів вони виготовлені? 
Для чого їх створюють? За якими властивостями вони відрізняються від 
справжніх об’єктів? 

Зменшені зразки об’єктів називають макетами.

Виготов макет ракети  з картонної гільзи та кольорового паперу.
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З чим ти будеш працювати?

1. Надуй та зав’яжи кульку.
2. Закріпи скотчем трубки  до паперової склянки, а потім до 

кульки, як показано на фото 1, 2.
3. Закріпи мотузку, зав’язавши вузлик і намотай її на паперову 

склянку (фото 3, 4). 

Дізнайся в дорослих чи в довідковій літературі, що допомагає повітряній 
кулі піднятися вгору, пересуватися в повітрі та безпечно опуститися на 
землю.

4

Об’єКТ ПОВІТРЯНА КуЛЯ

1 2

3
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Відгадай загадку, використовуючи опис  об’єкта. 

Скляна трубочка тоненька, 
рідина в ній червоненька.
Як тепло — вгору стрибає, 
а як холод — униз спадає.
Є шкала й цифри малі...
Як же звуть, скажи, її?
                           

Розглянь малюнки. Як називається прилад, який зображено? Яка власти-
вість об’єкта термометр змінюється? Яку температуру показує кожний 
термометр? Зніми показники температури повітря на зображених прила-
дах. Назви їх, починаючи від найменшого.

Розглянь малюнок. Який об’єкт на ньому 
зображено? Опиши його властивості. Порів-
няй усі три зображення. Чи змінилися власти-
вості об’єкта? Визнач, що змінилося.

Гра «Відгадайте будинок». Розгляньте малюнки. На них зо-
бражено шість об’єктів будинків. Ведучий обирає один із них, 
але не називає його. Інші гравці по черзі ставлять ведучому за-

питання про властивості задуманого об’єкта. Ведучий може відповідати 
«так» або «ні». Виграє той, хто відгадає задуманий об’єкт. Він і стає веду-
чим.

Оберіть один із будинків. Розкажіть однокласнику (однокласниці), з яких 
геометричних об’єктів він складається.

У вільний час придумай і намалюй будинок, який буде складатися з різних 
геометричних об’єктів. Хто в ньому житиме? Намалюй. Придумай історію 
про мешканця цього будинка. 

  Складні об'єкти складаються з кількох простих об'єктів. 

КОМбІНуВАННЯ Об’єКТІВ
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Попроси дорослих відкрити сайт «Пустунчик» і обрати пазл «Подорож» 
(адреса: https://pustunchik.ua/ua/games/puzzles/In-Europe ). 

Для того щоб зібрати картинку з частинок, обери будь-який 
пазл, підведи до нього мишку, клацни правою клавішею й, не від-
пускаючи, перетягни в потрібне місце на картинці. Якщо ти впора-
єшся за дві з половиною хвилини, то матимеш можливість склас-
ти ще декілька цікавих картинок.

Отже, складний об’єкт може складатися з інших об’єктів.

Розглянь малюнок. Кожний зображений об’єкт має різні властивості. 
Об’єкти розташовані так невипадково. Існує закономірність, яку потрібно 
помітити.  Вибери потрібний об’єкт з шести пронумерованих.

Розглянь малюнок. З яких геометричних об’єктів складається об’єкт 
квадрат? 

Танграм — старовинна китайська головоломка. 
Квадрат розрізали на сім плоских фігур, які скла-
дають для отримання більш складної фігури. Цю 
фігуру подано як силует  або зовнішній контур. 

У вільний час виріж Танграм із робочого зошита й склади фігурки, які там 
запропоновано.

1 2

?

?

3 4 5 61 2 3 4 5 6

Працюю за комп’ютером
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 Об’єКТ  ТЕРМОМЕТР

З яких простих об’єктів складається термометр? 

Для чого його використовують? Які види термометрів ти знаєш?

З чим ти будеш працювати?

1. За допомогою дорослих зроби шкалу термометра.
2. Виріж і наклей її на картон-основу (фото 1).
3. Виріж модель майбутнього термометра (фото 2).
4. Переплети червону та білу нитки як показано на фото 3.
5. Шилом зроби отвори на шкалі термометра (фото 4).
6. Протягни нитки в отвори та зв’яжи їх із зворотного боку (фото 

5,  6).

1 2 3
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4 6

Потренуйтеся. Один учень показує температуру повітря на шкалі 
термометра, а інший її називає та записує.

Пригадай, яких правил треба дотримуватися під час користування термо-
метром.

5
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КОМП’юТЕРНІ ПРОГРАМИ.  
МЕНю ТА ІНСТРуМЕНТИ

РОбОЧИЙ СТІЛ КОМП’юТЕРА

Розглянь малюнок. Опиши, які об’єкти мають спільні властивості, а які — 
різні. Чи є на малюнку однакові обєкти?

Розпочався дощ. Знаєчка розкрила парасольку. Які 
властивості об’єкта парасолька змінилися? Які за-
лишилися такими ж?  Розкажи.

Продовж речення. 

1. Пристрої введення інформації — це … . 
2. Пристрої виведення інформації — це… .
3. Пристрої введення та виведення інформації — … .

Давай пригадаємо, як правильно потрібно вмикати комп’ютер.
Вмикаємо монітор  натискаємо кнопку Power на системно-

му блоці. Чекаємо. Після завантаження на екрані монітора з’явиться 
зображення Робочого столу комп’ютера. На ньому ти можеш по-
бачити різні значки, що відображають папки, файли та ярлики. За 
їхньою допомогою можна легко запустити необхідну програму або 
знайти та відкрити потрібний документ. А допомагає в цьому мишка. 
Для цього необхідно навести вказівник мишки на потрібний значок і 
двічі підряд натиснути ліву клавішу. Відкриється вікно програми.   

Інформацію, яка потрапила до комп’ютера, потрібно обро-
бити. Це здійснюється за допомогою спеціальних комп’ю-
терних програм.  

Комп’ютерна програма — це план дії для комп’ютера. 
Комп’ютерні програми пишуть люди. 

Існує така професія — програміст.
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Комп’ютерні програми дуже різноманітні. Одні допомагають лю-
дині в роботі та навчанні. Вони здатні будувати таблиці, схеми, крес-
лення, проектувати будинки, допомагають лікарям установити пра-
вильний діагноз тощо. Інші створені для розваг. За допомогою них 
можна прослуховувати музику, переглядати фільми й гратися.

Поцікався в батьків, чи використовують вони у своїй роботі комп’ютер. Які 
саме програми?

 Попроси дорослих відкрити сайт «Пустунчик».

1. Далі самостійно  рухайся за гіперпосиланням: «Ігри»  «Роз-
мальовки»  «Осінній пейзаж».

2. За допомогою палітри розфарбуй осінній пейзаж.
3. По завершенні гри закрий вікно сайта, натиснувши у верхньому 

правому кутку кнопку.

Відгадай загадки.

1. Двоє підійшли до річки. Їм потрібно переправитися на інший 
берег. Човен, на якому можна переправити-
ся, уміщує одну людину. Проте без посторон-
ньої допомоги вони переправилися на цьому 
човні. Як їм це вдалося?

2. Як за допомогою 5-літрового бідона та 3-літ-
рової банки набрати з річки 4 л води? Зайву 
воду можна виливати. 5 л        3 л

Працюю за комп’ютером
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ГОФРуВАННЯ ПАПЕРу

Гофрувати — складати, відгинати однакові смужки. 
Гофра — це гармошка з однакових складок.

1. Відігни смужку (мал 1).  
2. Переверни аркуш і відігни другу смужку. Знову переверни ар-

куш, відігни третю смужку. Так до кінця аркуша — вийде гар-
мошка (мал 2).

3. Кожне ребро складанки має назву фальц. Ребра виступають 
через одне: перше — донизу, друге — вгору, третє — знову 
вниз (мал 3).

За допомогою способу гофрування зроби осінні листки з трикутни-
ків. Колективно зробіть гірлянду з осіннього листя для прикрашан-
ня актової зали або класу.

1 2 3

Як гофрують папір?
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З чим ти будеш працювати?

1. Від коротшої сторони білого аркуша паперу на ширину трьох 
пальців зігни та відріж  смужку. З однієї сторони зроби хви-
лясті надрізи. Це — «небо» (фото 1).

2. Для парасольки приготуй  половину аркуша паперу. Прогоф-
руй  її на ширину 1 сантиметра  по довшій стороні (фото 2).

3. Склади гофровану смужку навпіл і склей крайні внутрішні 
складки — вийде «віяло». Ножицями відріж кінчик «віяла» під 
кутом (фото 3).

4. На картон-основу поступово приклей небо, коктейльну тру-
бочку — ручку парасольки, парасольку (фото 4). 

5. За поданими малюнками склади та виріж листки. Прикрась 
композицію вирізаними листками та краплинками (фото 5).

«ПАРАСОЛьКА»

1

2

3

4 5
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Сьогодні ти ознайомишся з Робочим столом комп’ютера 
більш детально. 

 

Розгляньте малюнок. Знайдіть на малюнку основні елементи Робочого 
стола: панель завдань, значки програм і документів, ярлики, кнопка Пуск, 
індикатори (мови та часу), кошик.

За допомогою індикатора можна регулювати мову введення, 
час і дату.

У кошику зберігаються документи, які ти видалив (видалила). 
Для більшості об’єктів, значки які ти бачиш на екрані монітора, 

можна відкрити контекстне меню. Воно пов’язане з конкретним 
об’єктом і відображає список команд, котрі можна виконати саме над 
цим об’єктом. На малюнку показано приклад контекстного меню.

Для відкриття контекстного меню об’єкта потрібно:
1. Навести вказівник на значок потрібного об’єкта.
2. Клацнути праву кнопку мишки.

ІндикаториПанель завданьКнопка Пуск

Кошик Ярлик Цей ПК Ярлики

Кнопка Пуск

МЕНю КОМП’юТЕРНОЇ ПРОГРАМИ

Написи під програмами та документами — це їхні назви.
Якщо вибрати кнопку Пуск, то відкриється Головне меню.
Для вибору певної команди в Головному меню потрібно:
1.  Відкрити меню за допомогою кнопки Пуск.
2.  Навести вказівник на потрібну команду.
3.  Клацнути ліву кнопку мишки.

ІндикаториПанель завданьКнопка Пуск

Кошик Ярлик Цей ПК Ярлики

Кнопка Пуск



57

1 1
1 11 1

1 11 1
0 0

0 00 00 00 00 00 00 0

 Попроси дорослих відкрити сайт «Пустунчик».

1. Самостійно обери вкладку «Ігри», а далі — «Аркадні ігри» — 
гра «Яйця».

2. За допомогою мишки потрібно ловити яйця, які несуть кури.
3. Після закінчення гри закрий вікно сайта, натиснувши у верх-

ньому правому кутку кнопку.

Визнач закономірність. Який листок буде наступним?

Працюю за комп’ютером
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А чи знаєш ти, що таке проект?

Слово проект — це ідея, думка, план, задум. 

Для участі в проекті переглянь та обери завдання, які тобі найбільше по-
добаються. Об’єднайтеся в групи.

Подумайте, які матеріали й інструменти підготувати, у якій послідовності 
працювати. Скористайтеся щоденником проекту, поданим у зошиті.

Завдання для групи 1. Виготовлення аплікації із засушеного 
листя.

ПРОЕКТ «зОЛОТА ОСІНь»

Калейдоскоп завдань
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Завдання для групи 2. Виготовлення аплікації з насіння та круп.

Завдання для групи 3. Виготовлення аплікації з кольорового 
паперу з гофрованими деталями.

Завдання для групи 4. Конструювання з природних і плас-
тичних матеріалів.

Чи було тобі складно виконувати роботу? Чи сподобався тобі результат 
твоєї роботи? Чим саме?
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Гра «Плутанка». Розмісти літери в правильному порядку та відгадай 
слово.

Г Р П О А М Р А

4 5 1 3 8 7 2 5

Як ти розумієш слово програма? Різні програми мають різні меню. По-
рівняй меню програм «Калькулятор» і «блокнот». Як ти думаєш, яке при-
значення кожної з них?

Кожна програма міститься у своєму вікні. Комп’ютер може ви-
конувати декілька програм одночасно, то ж і вікон може бути від-
крито декілька відразу. Верхній рядок ще називають рядком заго
ловка. Там вказують назву вікна. У верхньому правому кутку вікна 

РІзНІ ПРИКЛАДИ МЕНю


