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Комплекс вправ для зняття втоми
під час роботи з комп’ютером
Вправи слід виконувати, сидячи рівно в зручній позі, очі
відкриті, погляд — прямо, відвернувшись від комп’ютера.
Варіант 1
1. Швидко кліпати очима упродовж 15 секунд.
2. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися
у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на
рахунок «п’ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.
3. Спокійно посидіти із заплющеними очима, розслабившись упродовж 5 секунд.
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Варіант 2
1. Погляд спрямувати вліво-вправо, вниз-прямо, вверхпрямо, без затримки в кожному положенні. Повторити
по 5 разів у прямому і зворотному порядку.
2. Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити очі і
подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».
3. Колові рухи очей: 5 кіл вліво і вправо.
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Тема 1
Ознайомлення з навчальним предметом —
інформатикою. Правила поведінки і безпеки
життєдіяльності в комп’ютерному класі
1. Утвори із букв, що входять до складу слова «інформатика», якомога більше слів і запиши їх.
ІНФОРМАТИКА

2. Знайди і підкресли зайве слово.
• Червоне, блискуче, солодке, маленьке.
• Дзвінкий, мелодійний, голосний, гарячий.
• Кислий, смачний, ароматний, солодкий.
Поясни свій вибір.
3. Встав пропущені слова (використай довідку).
клади будь-які речі на
Заходити в

.

можна лише з дозволу
.

Під час
Відстань від

не можна
до

по класі.
має бути

50–60 см.
Не можна

та

біля комп’ютера.

Довідка: пити, урок, клавіатура, клас, учитель, ходити, їсти,
очі, не, монітор.
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4. Розгадай ребус і запиши слово.

’

’тф

’

р ц
Марія

5. Уяви запропоновані фігури перевернутими і накресли їх
по клітинках.

6. Задача-жарт. Маса зайця, що стоїть на двох лапках, —
8 кілограмів. Скільки кілограмів він буде важити, якщо
стане на чотири лапи?
Відповідь:
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Тема 2
Комп’ютери та їх застосування
1. Замалюй кружечки під малюнками зеленим кольором,
якщо поведінка дітей правильна, червоним, якщо такого
робити не можна.

2. З’єднай відповідні частини, щоб утворилися слова, і ти
дізнаєшся про способи роботи з інформацією.
збері

гання
ри

дава
опра

6

цю

вання
от

мання
пере

ння

3. Розгадай анаграму і запиши утворені слова.
Ф О І Н Т И К А Р М А		
П Ю К О Р Т Е М			
М А Р І Н Ц І Я Ф О 		

4. Впиши у хмаринки слова,  які допоможуть закінчити речення (використай довідку).
За допомогою комп’ютера люди можуть… .

Довідка: малювати, їсти, слухати музику, читати, обчислювати,
спати, навчатися, прибирати.

5. Знайди серед запропонованих слів «7» і підкресли його.
Вісім		осінь		зовсім
посів		сім’я			сіль
усім		сімсот		сітка
6. Заповни магічні квадрати.
Сума чисел у всіх рядках, стовпцях і діагоналях має
дорівнювати одному числу.
а)
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