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1. Назви техніку, яку ти бачиш на малюнку.

2. Яку роль відіграє техніка у житті людини?  
Чи може вона завдавати шкоди? 
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https://svitdovkola.org/1/8?ref=ik1156-p4
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-coverpic.pps?ref=ik1156-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik1156-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-method_comment_kartina.pdf?ref=ik1156-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tehonolog-process-mehaniz-sbora-yablok-Zapad-Evropa.mp4?ref=ik1156-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-diff-activities.pdf?ref=ik1156-p3
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Як техніка допомагає в побуті?

2. Відшукай зображення 
побутової техніки 
на малюнку. Розкажи, 
як техніка допомагає 
у побуті.
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1. Який об’єкт “зайвий”? Відповідь обґрунтуй.

3. Розкажи за ілюстраціями, як змінився побут 
українців із появою техніки. Чи можемо ми обійтися 
без неї?

4. Придумайте і намалюйте побутовий прилад, який 
міг би полегшити життя людини.

Мм М ІКСЕР

svitdovkola.org/1/8

http://svitdovkola.org/1/8?ref=ik1159-p4
https://svitdovkola.org/1/8/malunok_1.jpg?ref=ik1158-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=5126161&ref=ik1158-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-zavdannia-istoria.pdf?ref=ik1158-p3
https://svitdovkola.org/1/8/malunok_2.jpg?ref=ik1158-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-multfilm-batareika-zapytannia.pdf?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/svit_chekae_na_vidkryttia_-_batareika.mp4?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/vezdehod_1.jpeg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-method_comment_59.pdf?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Lelek_i_Bolek_-_Na_vozdushnoi_podushke.mp4?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-multfilm-lelek-bolek-zapytannia.pdf?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/vezdehod_2.jpeg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/praska_1.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/pralna-machina_1.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/praska_2.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/pralna-machina_2.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_1.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_2.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_3.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_4.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_5.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_6.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_7.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_8.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_9.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_10.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pobutova_tehnika_11.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Yana_Fefelova.jpg?ref=ik1159-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-kartina-zapitannia.pdf?ref=ik1159-p3
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Як поводитися з технікою?

1. На яких малюнках зображені небезпечні ситуації? 
Як запобігти лиху?

2. Як діяти у разі небезпеки? До кого можна 
звернутися по допомогу? Змоделюйте свої дії.

3. Зобразіть правила користування електротехнікою 
у вигляді схем, піктограм, позначок, малюнків. 

svitdovkola.org/1/8

http://svitdovkola.org/1/8?ref=ik1161-p4
https://svitdovkola.org/http://jmil.com.ua/2000-3/igroteka?ref=ik1160-p3
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Яка роль роботів у житті людини?

1. Який об’єкт “зайвий”? Обґрунтуй свою думку.

2. Розкажи, як рукотворні об’єкти допомагають людині.

3. Розглянь зображення роботів. Уяви, яку роботу для 
людини вони можуть виконувати.

Зранку  попросив  приготувати омлет на 

сніданок. Робот узяв , , ,  і .  

Розбив ,  залив  і посолив. 

Раптом у  загорілася .

— По-мил-ка! — повідомив . Тоді  ...

4. Склади власне продовження оповідки.

5. Розшифруй, які слова може промовляти робот.
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http://svitdovkola.org/1/8?ref=ik1163-p4
https://svitdovkola.org/1/8/Pershi_roboty_1.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4092367&ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-method_comment_62.pdf?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pershi_roboty_3.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Pershi_roboty_2.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Suchasni-roboty_01.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Suchasni-roboty_02.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Suchasni-roboty_03.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Suchasni-roboty_04.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Suchasni-roboty_05.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Suchasni-roboty_06.jpg?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Tyzhden-08-rozfarbovka.pdf?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/1/8/Dash-Dot.mp4?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-9/jmil_collection?ref=ik1162-p3#dload
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-4/jmil_collection?ref=ik1162-p3#dload
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-8/jmil_collection?ref=ik1162-p3#dload
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-2/jmil_collection?ref=ik1162-p3#dload
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-1/jmil_collection?ref=ik1162-p3#dload
https://svitdovkola.org/1/8/prototype-electro-dance-robot.mp3?ref=ik1162-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-2/jmil_collection?ref=ik1163-p3#dload
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