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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!

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 інтегру-
ється з навчальним матеріалом підручників і допомагає досягти очіку-
ваних 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. Ча-
стина 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 ста-
вимо перед дітьми завдання з повсякденного життя, за допомогою 
нескладних дій та навідних запитань ведемо їх до розв’язку, а потім фор-
мулюємо нове поняття, за необхідності ще раз повертаємося до розв’я-
зання завдань і уточнюємо його. Таким чином діти швидше і глибше 
осягають зміст понять, самостійно відкривають нові знання, а тому ці-
нують їх і не забувають швидко.

Допомагаючи учневі виконувати завдання, будьте терплячими, 
не підганяйте його, не проявляйте невдоволення, якщо йому не все вда-
ється, не розв’язуйте завдання замість дитини, якщо прагнете розвива-
ти її мислення, а не своє. Найкращий спосіб допомогти — розтлумачити 
завдання, за потреби поділити його на частини.
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50 Тема 7 • Приховані можливості речей

До розповідей про які цікаві місця пасують ці заголовки? Познач найбільш 
вдалі.

УРОК 27 Для чого змінювати вигляд тексту?

Форматувати текст означає змінювати його зовнішній вигляд.

1. Напиши назви вказаних елементів панелі форматування в редакторі презентацій.

Пригадай, як форматують тексти в текстовому редакторі. Порівняй процеси 
форматування текстів у редакторі презентацій і в текстовому.

2. З’єднай відформатовані тексти з відповідними елементами панелі форматування. 
Яке форматування ти вважаєш найкращим для заголовків? Чому?

Плаский будинок

Будинок у три стіни

Архітектура, що мелодійно звучить

Яблуневий амфітеатр

Хижа рослина

Диво-рослина

Комахоїдна рослина



51

Створи презентацію про “Співочі тераси”, використавши відомості з тексту. 
Які зображення ти до неї добереш? 

Форматуючи текст, пам’ятай: виділити забагато — те саме, що не ви-
ділити нічого. Тож знай міру.

3. У якому абзаці тексту легше знайти основну інформацію? Завдяки чому? Покажи 
відповідними позначками, як треба відформатувати текст іншого абзацу, щоб він 
так само легко сприймався. 

4. Чому потрібно форматувати тексти? Наведи три аргументи.

“Співочі тераси” — унікальна для всієї Євро-
пи пам’ятка садово-паркової культури кінця 
19 ст. Це незвичайний фруктовий сад у вигляді 
амфітеатру. Відвідувачі говорять про магію те-
рас, де можна почути голоси природи. 

 

5. Обведи синім кольором назви пристроїв, які можуть допомогти отримати доступ 
до інтернету.

смартфон

комп’ютер

антена

дисковод
сканер

телевізор

модемрадіо

Майстри, що творили цей шедевр, так і залишилися незнаними. Відомо, 
що ініціював створення цього дива Павло Іванович Харитоненко, багатий 
цукрозаводчик і меценат.

У легенді розповідається, що його донька Наталія гарно співала, мала 
милозвучний голос. Якось Павло Іванович з донькою прогулювалися в тій 
місцині. Вони спустилися до мальовничих ставків, і тут сталося щось ди-
вовижне. Наталія, захоплена красою природи, заспівала, а її голос спов-
нився незвичайним та чарівним звучанням. Усі, хто це чув, були вражені. 
Саме тоді Павло Іванович зрозумів: сама природа наказує йому створити 
“Співочі тераси”.



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

Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 ☼ Робочий зошит № 1 

 ☼ Робочий зошит № 2

 ☼ Зошит для діагностичних робіт 

 ☼ Навчальний зошит 
з інформатики

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Зошит з розвитку 
мовлення 

 ☼ Тренажер із правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2

КЛАС
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