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Комплекс вправ для зняття втоми  
під час роботи з комп’ютером

Впраâи ñліä âикîíуâати, ñиäя÷и ріâíî â зру÷íій пîзі, î÷і 
âіäкриті, пîãляä — прямî, âіäâåрíуâшиñь âіä кîмп’ютåра.

Варіант 1
1. Шâиäкî кліпати î÷има упрîäîâж 15 ñåкуíä.
2. Заплющити î÷і. Нå âіäкриâаю÷и î÷åй, íа÷åбтî пîäи-

âитиñя ліâîру÷ íа рахуíîк «раз-÷îтири», пîâåрíутиñя  
у âихіäíå пîлîжåííя. Так ñамî пîäиâитиñя праâîру÷ íа 
рахуíîк «п’ять-âіñім» і пîâåрíутиñя у âихіäíå пîлîжåííя. 
Пîâтîрити 5 разіâ.

3. Спîкійíî пîñиäіти із заплющåíими î÷има, рîзñлабиâ-
шиñь, упрîäîâж 5 ñåкуíä.

Варіант 2
1. Пîãляä ñпрямуâати âліâî-âпраâî, âíиз-прямî, ââåрх-

прямî, бåз затримки â кîжíîму пîлîжåííі. Пîâтîрити 
пî 5 разіâ у прямîму і зâîрîтíîму пîряäку.

2. Заплющити î÷і íа рахуíîк «раз-äâа», рîзплющити î÷і і 
пîäиâитиñя íа кіí÷ик íîñа íа рахуíîк «три-÷îтири».

3. Кîлîâі рухи î÷åй: 5 кіл âліâî і âпраâî.

1 2 3

1 2 3
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Тема 1

Правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики. 
Повторення основних прийомів роботи із 

комп’ютерами та даними

1. Допиши необхідні слова.

Іíфîрматика — цå íаука, щî âиâ÷ає мåтîäи збîру, 

, ,  

іíфîрмації за äîпîмîãîю кîмп’ютåрíîї тåхíіки.

Іíфîрмація îтримуєтьñя та пåрåäаєтьñя у âиãляäі 

.

Даíими íазиâають  збåрåжåíі íа 

.
2. Склади слова, розмістивши літери у порядку зростання поданих 

нижче чисел, і запиши їх.
М І Н І Р А Н Й Ц О Ф І
6 9 2 12 5 7 1110 8 4 3 1

И Р О С Ц П Е
7 2 3 6 4 1 5

3. Зафарбуй кружечки у відповідний колір: пристрої введення — зе-
лений, пристрої зберігання та опрацювання — червоний, пристрої 
виведення — жовтий.
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4. Обери дії, які можна виконувати в кабінеті інформатики.
 Захîäити â клаñ мîжíа лишå з äîзâîлу â÷итåля.

 Рîбîту за кîмп’ютåрîм мîжíа рîзпî÷иíати бåз 
äîзâîлу â÷итåля.

 Мîжíа ñиäіти біля мîíітîра íа âіäñтаíі íå мåíшå 
50 ñм.

 Руки мîжуть бути мîкрими та бруäíими.

 Нå мîжíа тîркатиñя рîзåтîк, âмика÷іâ, кабåліâ.

 Піä ÷аñ урîку мîжíа біãати, рîзмîâляти, íå ñлухати 
у÷итåля.

5. Встав у слова пропущені букви.
ЗВ К                        СМ К                        Д Т К
                  Н Х                          З Р

6. Розгадай ребус. Запиши слово-відгадку.

ІН ’т ф н кл т

Склаäи з літåр утâîрåíîãî ñлîâа якîмîãа більшå ñліâ  
і запиши їх.
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Тема 2      

Поняття про мережі.  
Поняття про мережу Інтернет

1. «Збери» частини слів і запиши результат.

РЕ

ЖА

КОМ

П’ЮТЕРНА

МЕ

2. Поглянь уважно на малюнок і дай відповіді на запитання.

1) Скільки кîмп’ютåрíих мåрåж зîбражåíî íа малюíку? 

2) Які кîмп’ютåри îб’єäíаíі â різíі кîмп’ютåрíі мåрåжі? 

2

9

54 3

1

7

6

8

3. Обери істинне твердження.
Іíтåрíåт — цå...

 приñтрій äля піäклю÷åííя äî âñåñâітíьîї іíфîрмацій-
íîї мåрåжі.
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 прîãрама, щî îб’єäíує кîмп’ютåри â îäíу іíфîрмацій-
íу ñиñтåму.

 âñåñâітíя кîмп’ютåрíа мåрåжа, щî îб’єäíує кîмп’ю-
тåри, рîзташîâаíі пî âñьîму ñâіту.

 прîãрама äля пîшуку іíфîрмації íа кîмп’ютåрах, які 
рîзташîâаíі пî âñьîму ñâіту.

4. Запиши, для яких цілей можна використовувати Інтернет.

5. Склади слова і запиши назви професій. 

ТЕУЧИЛЬ 

РОПВЕДАЦЬ 

РІЛАК 

ТІЛОП 

6. Домалюй частину, щоб утворилася ціла фігура.


