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Інтегроване навчання

Шановні батьки та вчителі!
Цей навчальний посібник є частиною комплекту з чотирьох зошитів
із курсу “Я досліджую світ” для 3-го класу. Зошит з інформатики інтегрується з навчальним матеріалом підручників і допомагає досягти очікуваних результатів навчання з інформатичної освітньої галузі. Він може
бути використаний на уроках інформатики, а також під час інтегрованих
уроків курсу “Я досліджую світ”.
До кожного з 35 уроків подано навчальний матеріал і розроблено
вправи, які сприяють засвоєнню основних понять інформатичної галузі,
закріпленню вивченого раніше, готують учнів до роботи з комп’ютером
та допомагають педагогу здійснювати формувальне оцінювання. Частина завдань є пропедевтичними, налаштовують дітей до сприйняття
нових відомостей і формують пізнавальну мотивацію.
Завдання посібника практикоорієнтовані. У них описано впізнавані
ситуації з життя дітей, тож їх можна за необхідності моделювати в класі.
Це дає учням можливість одразу застосовувати набуті знання.
У зошиті реалізовано принцип дослідницького навчання. Ми ставимо перед дітьми завдання з повсякденного життя, за допомогою
нескладних дій та навідних запитань ведемо їх до розв’язку, а потім формулюємо нове поняття, за необхідності ще раз повертаємося до розв’язання завдань і уточнюємо його. Таким чином діти швидше і глибше
осягають зміст понять, самостійно відкривають нові знання, а тому цінують їх і не забувають швидко.
Допомагаючи учневі виконувати завдання, будьте терплячими,
не підганяйте його, не проявляйте невдоволення, якщо йому не все вдається, не розв’язуйте завдання замість дитини, якщо прагнете розвивати її мислення, а не своє. Найкращий спосіб допомогти — розтлумачити
завдання, за потреби поділити його на частини.
На сайті SvitDovkola.org ви можете безоплатно завантажити
методичні матеріали до курсу “Я досліджую світ”,
а також навчальні інтерактивні презентації, онлайн-завдання,
відеоролики тощо, які зроблять уроки цікавими та ефективними.

Бажаємо творчих успіхів!

УРОК 3

Якою буває інформація?

1. Прочитай оголошення.

ДОШК А ОГОЛ ОШЕ НЬ

Завтра збираємо макулатуру.
Хто знайшов мої фарби,
будь ласка, поверніть їх.

Приносьте цікаві книжки
до класної бібліотеки.

Готуємося до осіннього ярмарку, який
відбудеться 15 жовтня. Ідеї складайте
до скарбнички біля вікна.

Які з цих оголошень, на твою думку, уже застаріли? Чому? Чи є такі, у яких інформації недостатньо? Чому?

Властивості інформації: актуальність, повнота
З часом інформація застаріває. Тоді кажуть, що вона втрачає актуальність —
важливість для поточного моменту.
! Пам’ятай: тільки вчасно отримана інформація може бути корисною.
Іноді нам надають неповну інформацію — недостатню для того, щоб отримати уявлення про реальний перебіг подій і зрозуміти, як саме треба діяти.
2. Познач оголошення із застарілою інформацією символом
повною —

, а оголошення з не-

. Доповни їх даними, яких бракує.

3. Придумай і запиши на дошці власні оголошення. Пам’ятай: інформація в них має
бути повною й актуальною.
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Тема 1 • Подорожуємо і відкриваємо світ

4. Мама вирішила спекти пиріг із яблуками за новим рецептом. На жаль, удома не
виявилося всіх потрібних продуктів, тож Тарасик склав список покупок і помчав до
магазину. Про всяк випадок мама дала йому ще й список, який написала сама.

Кориця — 4 пачки
Борошно — 2 кг
Си р — 4 пачки

Список мами

К-ця — 4 п.
Бор. — 2
С. — 4
Список Тарасика

Поміркуй, чи зможе хлопчик купити все потрібне за своїм списком. А продавчиня зрозуміє, що він має придбати? Чому? Коли треба записувати все ретельно, а коли можна зробити це нашвидкуруч, як у другій записці?

5. Мама дала Тарасикові 100 грн і дозволила решту залишити собі. Касирка сказала,
що обрані товари коштують 78 грн. Яку решту отримав хлопчик? Які інформаційні
процеси при цьому відбулися? Заповни таблицю.

Дії

Інформаційні процеси

вислухав маму
склав список
прочитав записку в магазині
обчислив вартість покупки
вислухав касирку
перевірив решту
6. Славко пішов до Миколки в гості
й залишив батькам ось таку записку.
Перепиши записку так, щоб Славкові
батьки не хвилювалися і могли
за потреби швидко знайти хлопчика.

буду.
Я в гостях. Скоро

Куди краще покласти таку записку? Чому ти обрав/обрала саме це місце?
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Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
☼☼Робочий зошит № 1
☼☼Робочий зошит № 2

☼☼Зошит для діагностичних робіт
☼☼Навчальний зошит
з інформатики

КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА ЧИТАННЯ
☼☼Зошит з розвитку
мовлення
☼☼Тренажер із правопису:
зошит № 1 і зошит № 2

Замовляйте комплект робочих зошитів для 3-го класу:
(067) 504 5022, (050) 761 7259
books@dvsvit.com.ua

