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

Вïраâи ñл³ä âикîíуâати, ñиäя÷и р³âíî â зру÷í³й ïîз³, î÷³ 
â³äкрит³, ïîãляä — ïрямî, â³äâåрíуâшиñь â³ä кîмï’ютåра.

Варіант 1

1.  Шâиäкî кл³ïати î÷има уïрîäîâж 15 ñåкуíä.
2. Заïлющити î÷³. Нå â³äкриâаю÷и î÷åй, íа÷åбтî ïîäи-

âитиñя л³âîру÷ íа рахуíîк «раз-÷îтири», ïîâåрíутиñя  
у âих³äíå ïîлîжåííя. Так ñамî ïîäиâитиñя ïраâîру÷ íа 
рахуíîк «ï’ять-â³ñ³м» ³ ïîâåрíутиñя у âих³äíå ïîлîжåí-
íя. Пîâтîрити 5 раз³â.

3. Сïîк³йíî ïîñиä³ти ³з заïлющåíими î÷има, рîзñлабиâ-
шиñь, уïрîäîâж 5 ñåкуíä.

Варіант 2

1. Пîãляä ñïрямуâати âл³âî-âïраâî, âíиз-ïрямî, ââåрх-
ïрямî, бåз затримки â кîжíîму ïîлîжåíí³. Пîâтîрити 
ïî 5 раз³â у ïрямîму ³ зâîрîтíîму ïîряäку.

2. Заïлющити î÷³ íа рахуíîк «раз-äâа», рîзïлющити î÷³ ³ 
ïîäиâитиñя íа к³í÷ик íîñа íа рахуíîк «три-÷îтири».

3. Кîлîâ³ рухи î÷åй: 5 к³л âл³âî ³ âïраâî.

1 2 3

1 2 3
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Тема 1

Правила безпечної поведінки у кабінеті 
інформатики. Поняття про інформацію.  
Зміст та завдання курсу «Інформатика»

1.	 Утвори	із	букв,	що	входять	до	складу	слова	«інформати-
ка»,	якомога	більше	слів	і	запиши	їх.	

І Н Ф О Р М А Т И К А

2.	 Знайди	і	підкресли	«зайве»	слово.
• Чåрâîíå, блиñку÷å, ñîлîäкå, малåíькå.

• Дзâ³íкий, мåлîä³йíий, ãîлîñíий, ãаря÷ий.

• Киñлий, ñма÷íий, арîматíий, ñîлîäкий.

Поясни	свій	вибір.
3.	 Встав	пропущені	слова	(використай	довідку).

 клаäи жîäíих рå÷åй íа .

Захîäити â  мîжíа лишå з äîзâîлу 

.

П³ä ÷аñ  íå мîжíа  ïî клаñ³.

В³äñтаíь â³ä  äî  має бути 

50–60 ñм.

Нå мîжíа  та  б³ля кîмï’ютåра.

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

’ ’ ’
Марія

р ц
т ф

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	лапки?

Відповідь: 
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Тема 2      

Сприймання людиною інформації.  
Властивості інформації. Види інформації 

за способом сприймання

1.	 Прочитай	слова	з	кінця	і	запиши	правильно.

Я Н Н Е Л М О Д І В О П 

Я І Ц А М Р О Ф Н І  

2.	 Впиши	назву	інформаційного	процесу	в	кожну	пелюст-
ку.	Домалюй	квітку.

Іíфîрмац³йí³ 
ïрîцåñи
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3.	 Розгадай	ребус	і	запиши	утворене	слово.

’’
ня

і о ’’

4.	 Допиши	пропущені	слова.	Використай	слова	з	довідки.

Іíфîрмац³я ïîâиííа бути , 

, , .

Довідка: зрозуміла, весела, своєчасна, сумна, велика, корис-
на, правдива.

5.	 Установи	та	покажи	стрілочкою	відповідність	між	подією	
та	тим,	як	людина	сприймає	інформацію.

З краíа тå÷å хîлîäíа âîäа

Пî раä³î луíає ï³ñíя

За â³кíîм ñîíя÷íа ïîãîäа

Сма÷íий бîрщ

У âаз³ ñтîїть букåт бузку

6. Запиши	слова	за	схемою:	äжåрåлî → ïрийма÷.

Наприклад: мîлîкî → к³т.
Слова: книга, радіо, глядач, телевізор, слухач, читач.


