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Незважаючи на різну кількість компонентів розвитку пізнавальної
активності учнів, що визначають дослідники, саме сьогодні ми повинні
зорієнтувати вчителя на пошук та застосування у навчальній роботі нових
методів, форм і прийомів вивчення інформатики. Тому за основу роботи з учнями
для розвитку рефлексивної діяльності поряд з лекціями, практичними роботами,
використовуються нетрадиційні форми навчання, інтерактивні методи, які
стимулюють учня до активної діяльності, дозволяють учасникам виявити себе,
аналізувати свої уміння і готують умови для подальшого самовдосконалення.
Застосування таких форм вимагає від учителя нетрадиційного творчого
конструювання уроку, добору наочності, методів створення сприятливого до
творчості емоційного настрою, які мають на меті формування і розвиток в учнів
загальних розумових здібностей, наочно-образного і логічного мислення, уваги,
пам’яті, творчої уяви, фантазії.
Збірка містить методичні рекомендації щодо організації та проведення
турнірів тижня інформатики, практичні поради у підготовці цих заходів, сценарії
проведення брейн-рингу та заключного загальношкільного свята.
До збірки додається диск з матеріалами для проведення заходу.
Апробовано у ЗОШ №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя м. Кременчука
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ВСТУП
Епіграф:
Залізо, розумом освячене,
Барвистий світ нам народило…

У зв'язку із застосуванням в різних сферах діяльності інформаційних
технологій, заснованих на використанні новітніх технічних засобів, виникає
необхідність поглибленого вивчення інформатики. Це можливо як на аудиторних
заняттях, так і в позаурочний час. Позакласна робота з інформатики є невід'ємною
частиною всієї навчально-виховної роботи в школі. Вона поглиблює знання,
залучає до вивчення предмета учнів початкової і середньої школи, сприяє
розвитку їх інтелекту, розширює світогляд.
Актуальність проведення «Тижня інформатики» полягає в тому, що
даний захід вдало поєднує ігрові і навчальні моменти, показує значущість і роль
інформатики в сучасному динамічному суспільстві, сприяє розвитку пізнавальної
активності, творчих здібностей, кмітливості, винахідливості.
Мета:
• розвиток стійкого інтересу до інформатики, творчої активності,
колективізму;
• виявлення обдарованих дітей;
• виховання поваги до суперника, вміння гідно вести суперечку, стійкості,
волі до перемоги, винахідливості;
• повторення і закріплення основного матеріалу, представленого в
неординарних ситуаціях.
Методика підготовчого періоду:
• підбір конкурсів, складання сценарію заходу;
• випуск газет;
• підбір текстових і графічних матеріалів для творчих завдань;
• створення електронної презентації для заключного свята;
• створення журі та забезпечення його таблицями і картками для
підведення підсумків по конкурсам;
• підготовка грамот і дипломів для нагородження переможців у конкурсах.
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РОЗДІЛ 1
Методика організації позакласного заходу
1.1 Актуальність заходу «Тиждень інформатики»
Урок інформатики для учнів характеризується короткою тривалістю часу
практичної роботи з комп'ютером. Під час практичних занять перевага віддається
фронтальній роботі з учнями, оскільки діти ще не мають достатніх умінь для
виконання в повному обсязі пропонованих завдань. У результаті не завжди кожен
учень зможе повною мірою виявити себе на уроці.
Таким чином, частина учнів має, з одного боку, незадоволену потребу в
спілкуванні з комп'ютером, а з іншого — неповне розкриття індивідуальних можливостей. Ці фактори створюють сприятливі умови для розвитку різноманітних
форм позакласної роботи з інформатики.
Досвід показує, що найбільшу зацікавленість у дітей викликають заняття
ігрового й конкурсного характеру, проведені в рамках предметного тижня з
інформатики.
1.2 Методика проведення заходів тижня інформатики
Системний підхід вважається одним із провідних методологічних принципів
дослідження в кожній галузі знань. Методична система навчання інформатики
включає позакласну роботу як складову, що розширює і поглиблює знання з
інформатики, а також підвищує пізнавальні інтереси учнів шляхом проведення
цікавих заходів. Тому особливу актуальність має проблема розробки змісту і
методики проведення тижня інформатики у школі. Тематика тижня інформатики
визначається навчальною програмою і метою, яку ставлять організатори. Але
головною метою заходу є розширення і поглиблення знань та умінь учнів,
набутих на заняттях з інформатики.
Заходи, що проходять під час предметного тижня, різноманітні: зустрічі з
програмістами, людьми, чия професія пов'язана з використанням комп'ютерів;
екскурсії на комп'ютерну виставку або на виробництво, де використовується
комп'ютерна техніка; випуск стінних газет; виставки з конкретними результатами
робіт учнів на комп'ютері: перегляд програм, розроблених учнями, комп'ютерних
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газет, комп'ютерних презентацій, баз даних, графіків та малюнків, музичних
фрагментів, рефератів, веб-сторінок тощо.
Для всіх учнів традиційно проводиться тижневий конкурс малюнків,
кросвордів, ребусів, літературних творів на тему «Я та інформатика». Зароблені
на цьому етапі бали — перші в «скарбничках» особистого й командного заліків.
Домашнім завданням може бути створення моделі комп'ютера за пропонованим
кресленням чи власною конструкцією з різноманітних матеріалів (картон, папір,
пластилін тощо), літературного твору (вірші, оповідання, казки), малюнка чи
аплікації за темою конкурсу. У виконанні домашнього завдання дозволяється
допомога батьків, старших братів і сестер. Це дає можливість додаткового
сімейного спілкування, батьки ближче знайомляться з навчальним процесом,
діляться своїми професійними знаннями.
Для організації та проведення заходу у нашій школі використовуються
елементи методу проектів, запропонованого програмою «Intel. Навчання для
майбутнього». Головне в застосуванні цієї технології те, що учням надається
унікальна можливість творчого переосмислення та систематизації набутих на
уроках інформатики знань і навичок, їх практичного застосування, а також
можливість реалізації свого загального інтелектуального потенціалу, смаку і
здібності. При цьому вони повинні навчитися чітко формулювати завдання,
вирішувати їх і оцінювати отриманий результат.
1.3 Види творчих робіт учнів
При підготовці заходів і розробці творчих завдань обов’язково враховуються
вікові особливості дітей, кожний захід націлено на реалізацію поставлених цілей.
Головне завдання – зацікавити учнів, дати можливість самостійно творити, а це
приведе до захоплення предметом, а в подальшому до глибоких і свідомих знань.
Для досягнення поставлених цілей в конкурсах «Тижня інформатики»
застосовуються такі види творчих завдань:
• складання і розгадування тематичних кросвордів;
• складання і розгадування ребусів з інформатики;
• підбір прислів'їв, віршів і загадок пов’язаних з ІКТ;
• створення стіннівок;
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• творчі домашні роботи (роздуми про застосування ІКТ в навчанні,
спілкуванні);
• конкурс на кращий підпис до електронного малюнку на тему «Комп'ютер
у моєму житті»;
Творчий характер діяльності визначається в процесі постійного спостереження
журі за виконанням завдань кожним учнем з наступних позицій:
• рівень мотивації учня;
• оригінальність методу рішення;
• творча фантазія;
• оригінальність оформлення;
• рівень використання міжпредметних зв'язків.
Турнір - це завжди свято, веселий настрій, вигадки. Гра відкриває зовсім інші
сторони інформатики, ті, на які не завжди звертаєш увагу на уроці, при серйозній
розмові про цю складну сучасну науку. Для багатьох учнів гра дає можливість
проявити свою любов до предмета, розкрити приховані таланти, а для декого
може стати поштовхом до зацікавлення.

РОЗДІЛ 2
Структура тижня інформатики
2.1 День перший. Відкриття . Випуск шкільної газети
Підготовка до тижня інформатики починається з першого уроку у вересні
місяці. Перед учнями ставиться мета і завдання – підготуватися до гри-змагання:
підготувати газету, вікторину, виступи у середній і молодшій школах із
повідомленнями про історію виникнення та застосування комп’ютера.
У перший день тижня учні проводять підготовку до конкурсу газет, у якому
беруть участь усі бажаючі. Газети можуть мати різні назви, наприклад,
"Алгоритм”, "Дисплей”, "Комп’ютер”, "Інформатика для всіх” тощо та містити
ребуси, кросворди і т.д.
Приклади тематичних газет 9 та 11 класів, які визнані журі найкращими при
проведенні тижня інформатики в нашій школі, розташовані на фото 1 та фото 2.
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Фото 1. Газета до тижня інформатики учнів 9 класів

Фото 2. Газета до тижня інформатики учнів 11 класу
8

У підготовці газет беруть участь всі бажаючі: учні, класні керівники
керівники, батьки,
вчителі інформатики (фото
фото 3).

Фото 3. Вчитель інформатики Лагута С.М. з учнями 11 класу готують газети
2.2 День другий. Конкурс комп
комп’ютерного малюнка.
Учасники конкурсу — учні 8-11 класів
Мета конкурсу:
• пропаганда вивчення прикладних програм;
• розвиток творчих здібностей учнів;
• демонстрація досягнутих результатів
результатів.
План проведення конкурсу
1. Підготовчий етап
2. Реєстрація учасників
3. Вступне слово вчителя
4. Виступ учнів
5. Підбиття підсумків
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Вступне слово вчителя:
вчителя робота з комп'ютерною графікою — один із найбільш
популярних

напрямів

використан
використання

персонального

комп'ютера,
комп ютера

причому

займаються цим не тільки професійні художники й дизайнери
дизайнери. Багато хто з учнів
захоплюється малюванням,
малюванням а сьогодні зібралися всі бажаючі представити свої
роботи на суд строгого й справедливого журі (оголошуються
оголошуються прізвища членів
журі). Сьогодні ви продемонструєте свої навички
ки роботи із графічними
редакторами. Наш конкурс складається
склад
із двох турів. Перший тур — теоретичний.
У першому турі потрібно підібрати цікаві написи до малюнків на комп’ютерну
тематику (конкурс «Придумай
Придумай назву») і підготувати виступи щодо використання
комп’ютерної графіки у житті людини. Приклад завдання – фото 5. Другий тур –
практичний. Кожний з вас одержує завдання, яке необхідно виконати за 30 хв.
Нехай усміхнеться вам удача!
удача Нехай змагання принесе кожному радість і
переможе найсильніший! Найкращі роботи учнів у додатку А.

Фото 4. Виконання практичного туру конкурсу комп
комп’ютерного
ютерного малюнку
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Фото 5. Малюнки до конкурсу «Придумай
Придумай назву»
назву
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2.3 День третій. Конкурс есе.
У всі часи обдарована молодь своєю творчістю впливала, а часом і визначала
прогрес людської цивілізації. І тому вона завжди вважалася елітою суспільства.
Тому проблема виявлення обдарованих дітей з подальшим формуванням у них
творчих здібностей буде завжди найважливішим завданням освіти. У практиці
навчання ми маємо справу з учнями, які ще не проявили себе, і тому повинні бути
налаштовані на розвиток у них творчих здібностей.
У 2006 році корпорація Samsung разом з компанією Intel оголосила конкурс
есе для загальноосвітніх шкіл України на тему: «Як комп'ютерні технології
можуть допомогти учням розкрити свої таланти». У 2007 році робота нашої
учениці Святенко Поліни увійшла в десятку кращих і виграла для школи 15
новеньких комп’ютерів. З того пам’ятного року в рамках тижня інформатики ми
проводимо подібний творчий конкурс серед учнів 4-11 класів, а роботупереможця відправляємо на конкурс Samsung.
Приклади конкурсних робіт у додатку В.

2.4 День четвертий. Брейн – ринг для молодшої школи

Мета гри:
• виявити творчий потенціал та здібності будь-якої дитини, незалежно від
оцінок по предмету. (Важливо прищепити поняття про ПК як
інструмент, необхідний майже в будь-якій області людської діяльності);
• підвищити інтерес, захопити учнів предметом, прищепити любов до
інформатики через спільну діяльність;
• розвивати вміння гідно відстоювати свою точку зору в процесі групової
та колективної роботи;
• виховувати культуру мовлення та поведінки, комунікабельність;
• стимулювати пошуково-пізнавальну діяльність.
Правила гри.
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Бере участь кілька команд по 3-6 чоловік. Завдання
дання видаються на картках, на
них же і відповідають учасники.
учасники Команда, яка знайшла відповідь першою,
отримує 1 бал, всі інші команди повинні здати свої відповіді через 1хв.

Вступне слово вчителя:
вчителя
В країні Інформатика, якою правив король Терабайт, жили-були
жили
братик та
сестричка і звали їх Нулик та Одиничка. І зажадав король Терабайт перевірити,
що Нулик та Одиничка знають про свою країну і чим можуть допомогти іншим
мешканцям.

Ваше завдання – протягом гри допомогти Нулику та Одиничці виконати
завдання Терабайта.
Питання є серйозні,
А є і жартівливі.
Тож будьте всі уважні,
Бадьорі та кмітливі!

Перший тур.
Запитання:
1. Назвіть найдавніший обчислювальний прилад. (Пальці)
2. Відгадайте загадку: ”Худе
”Худе, всі ребра видно, а рахувати може.”
може (Рахівниця)
3. У якій програмі з пакету Microsoft Office можна виконувати обрахунки,
створювати діаграми?
діаграми (Excel)
4. Назвіть відомі вам растрові графічні редактори. (Paint,
Paint, Paint.NET, Adobe
Photoshop, GIMP, Microsoft Photo Editor )
5. Назвіть найменшу одиницю вимірювання інформації. (Б
Біт)
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6. Чому з комп’ютерного класу важко винести один комп’ютер? (Усі вони
з’єднані між собою локальною мережею)
7. Яка програма призначена для створення електронних презентацій?
(MS PowerPoint)
8. Що означає форматувати текст?
9. Назвіть відомі вам операційні системи.
10. На що вказує розширення файлу?
11. За допомогою якої програми можна записувати інформацію на диск?
12. Якою комбінацією клавіш можна вирізати виділений об’єкт?

Фото 6. Команда 4 класів відповідає на запитання

Другий тур.
Запитання:
1. Може він порахувати,
Може він пісні співати,
Малювати і писати,
Помилки перевіряти.
Може він листа прийняти,
З другом швидко нас зв’язати,
14

Він багато чого може
І завжди нам допоможе! (Комп’ютер )
2. Ця всесвітня мережа
Стільки знає – просто жах!
З нею вчись ти працювати –
Теж багато будеш знати. (Інтернет)
3. Хто хоче щось запам’ятати –
В блокнот свій може записати.
Комп’ютер теж немов блокнот –
Не має з пам’яттю турбот.
А як називають комп’ютер –блокнот? (Ноут-бук)
4. З ним справу має архітектор,
З ним справу має будівельник.
Хто за комп’ютером працює,
До нього теж давно вже звик.
Скажіть, про що іде тут мова –
Назвіть одне англійське слово. (Windows)
5. У їдальні, в ресторані
Зразу це побачиш ти.
І в комп’ютері це також
Легко можемо знайти.
Про що йде мова? (Меню)
6. Якщо треба знову й знову
Вести з комп’ютером розмову,
Є помічник – „тваринка” в нас,
Що допоможе нам всяк час. (Миша)
7. Міцний диск, дуже яскравий,
Містить він кіно цікаве. ( Лазерний диск )
8. Він покаже все на світі:
Що малюють, пишуть діти,
Грають як і що співають,
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І як пошту відправляють.
відправляють
Все, що є відображає,
відображає
Без нього ПК немає!
немає (Монітор)
9. Сотня клавіш
клавіш, різні знаки
Спершу учні – небораки,
небораки
А тепер: раз – два і готово
Відстукали слово
слово.
Ось де пальцям фізкультура
І це все – ...(Клавіатура
лавіатура).
10.В блоці цім живе процесор
Помічник він,
він не агресор
В ньому щось гуде
гуде, співає
Одним оком нам моргає.
моргає
Головний він недаремно,
недаремно
А зовуть його ...((Системним)
11. Ось я кнопку натискаю
І папір вже заправляю
заправляю.
Він друкує без зупинки
Вірші, пісні і картинки
І швидкий він, наче спринтер
Відгадайте, що це ...(Принтер)
Відгадайте

Третій тур.
Доповнити слова (1 бал за кожну правильну відповідь)
1. Материнська ...(плата
плата)
2. Компакт - ...(диск)
3. WEB- ...(сторінка)
4. Текстовий ...(редактор
редактор)
5. Піратська ...(копія)
6. Робочий ...(стіл)
система)
7. Операційна ... (система
8. Прикладна ... (програма
програма)
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9. Системний ... (блок)
10. Графічний ... (редактор
редактор)
11.Електронна ... (пошта
пошта)
12. Панель ... (управління
управління)
13. Оперативна ... (пам’ять
пам’ять)
14. Жорсткий ... (диск)
15.Всесвітнє павутиння ... (Інтернет)
(

Четвертий тур. «Безпечний
Безпечний Інтернет»
Вступне слово вчителя.
вчителя
Використання інструментів комунікації в Internet, таких як чат-кімнати,
електронна пошта та обмін миттєвими повідомленнями може поставити дитину
під потенційну загрозу зустрічі з он-лайновими хижаками.
Хижаки встановлюють контакт з дітьми шляхом розмов у чат-кімнатах,
обміну миттєвими повідомленнями,
повідомленнями електронною поштою або дощок повідомлень
для

пошук
пошуку

вразливих

лайнові
Он-лайнові

хижаки

жертв.
намагаються
спокусити

поступово
своїх

жертв

шляхом уваги,
уваги прив'язаності,
доброти

або

навіть

подарунків і вони зазвичай
подарунків,
витрачають

багато

часу,

грошей та енергії для цього.
Вони в курсі найостанніших
музичних новинок і знають
про хобі, які,
як скоріш за все
цікавлять дітей.
дітей

Фото 7. Підготовка до конкурсу «Безпечний Інтернет»
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Вони вислуховують дітей і співчувають їхнім проблемам. Вони намагаються
послабити комплекси молодих людей, поступово вводячи в свої розмови
сексуальний контекст, або показуючи їм відверто сексуальні матеріали. Хто ж є
потенціальними жертвами онлайнових хижаків?

• Завзяті користувачі комп'ютера.
• Ті, хто хоче спробувати щось нове, авантюрне у житті.
• Активно шукають уваги та прив'язаності.
• Бунтівні.
• Ізольовані або самоті.
• Цікаві.
• Збентежені в плані статевої приналежності.
• Ті, кого приваблюють субкультури, що існують за межами їхнього
батьківського
світу.

Запитання:
1. Коли і де з'явилася мережа Інтернет? (1962 р, Америка) - 2 бали
2. Назвати основні служби Інтернет
(www, електронна пошта, ftp - служба передавання файлів, ICQ - передавання
миттєвих повідомлень, IRC – чат, telnet- віддалений доступ, IP- телефонія).
За кожну правильну відповідь – 1 бал.
3. Пояснити значення слів.
Блог.
Брандмауєр.
Хакер.
Спам.
Хробак.
Віртуальна реальність.
За кожне правильне пояснення - 1 бал
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Фото 8. Команда 7 класів під час проведення конкурсу «Безпечний Інтернет»
4. Проблема порушення прав дитини, її експлуатації, насильства над дітьми з
використанням сучасних технологій Інтернету є відносно новою для України.
Серйозною небезпекою є незнання та нерозуміння питань не лише серед дітей,
але й серед дорослих. Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті вже провела ряд
заходів у цьому напрямі. Одним з елементів цієї діяльності був запуск сайту «Онляндія». В якому році було презентовано цей сайт? (12 квітня 2008 року) – 5 балів
5. Відеоігри, особливо ті, які надають варіанти групової або онлайнової гри, зараз
дорівнюють або навіть перевищують використання телевізору, музики або кіно
дітьми та молодими людьми. Маючи інформацію про групи гравців, рейтинги ігор
та інструменти безпеки, вбудовані в ігри, можна зробити ігри дітей безпечними,
відповідними до їх віку, дружніми, веселими або навіть повчальними.
Можливо, вони вам відомі під такими назвами: griefers, snerts, cheese players,
twinks. Хто це і яка небезпека йде від них?
(Кіберхулігани, образники - глузування з інших, шахрайство, блокування входів,
напускання монстрів на гравців, використання ігор для того, щоб дратувати або
ображати конкретного гравця) — 5 балів
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6. При роботі в Інтернеті виникають спливаючі сумнівні вікна з повідомленнями,
які закликають вас клацнути у вікні. Якщо з'явилося таке вікно з певною
«пропозицією», на яку вам пропонують відповісти «Так» чи «Ні», що
найбезпечніше потрібно зробити?
(Кнопка х – закрити, бо ніколи не можна передбачити, які дії зробить програма,
навіть якщо ви клацнете на кнопку «Ні») – 2 бали.
7.

Яку

інформацію

не

потрібно

повідомляти,

користуючись

Інтернет-

технологіями на маловідомих або невідомих сайтах, щоб не стати жертвою
онлайнового хижака? (Особисті дані - адреса, ім'я, прізвище, телефон. Ніки і
логіни задавати якомога нейтральніше) – 3 бала.

Фото 9. Директор школи Марченко В.М. підводить підсумки конкурсу
«Безпечний Інтернет»
8. Сайт «Он-ляндія» - це один з етапів Програми «Безпека дітей в Інтернеті», яку
реалізують партнери Програми «Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті».
Завдання: За логотипами назвати відомі вам структури і організації.

Корпорація, що створює «Хьюлет-Пакард» - фірма
програмне забезпечення
виробник
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Американська торгівельна
Палата в Україні, що
здійснює захист прав та
інтересів
міжнародних
інвестицій в Україні

Інтернет
Асоціація
України,
практична
реалізація проектів, що
сприяють
розвитку
українського
сегменту
глобальної
мережі
в
Україні

Мобільний оператор «Life»

Міжнародний центр для
дітей, що зникли та
експлуатувалися

Міжнародна Школа Рівних Укртелеком, ТМ ОГО
Можливостей

Міжнародна
міграції

організація Видавничий
«Едіпрес»

«Воля» - високошвидкісний Всеукраїнська
Інтернет
і
цифрове протидії

дім

мережа
комерції
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телебачення

сексуальній експлуатації
дітей, член міжнародної
організації ЕКПАТ

Інститут
інформаційного Мережа «Макдональдс»
суспільства

Проект «Відкритий світ Засіб для всіх видів
інформаційних технологій» розрахунків в мережі
Інтернет

Національний
оператор Гала-радіо
телекомунікаційних послуг,
недержавний
(альтернативний) оператор

Торгова марка, власник Дитячий фонд ООН
рекламної медіа-мережі

Мобільний
оператор Міжнародний
«Київстар»
правозахисний центр
За кожну правильну відповідь - 1 бал
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2.5 День п’ятий. Заключне свято для учнів старшої школи
Для проведення заключного свята готується презентація (на диску файл Вечір
інформатики. pptx), на основі якої розробляється сценарій. Приклад сценарію для
9-11 класів наведено нижче.
Мета: створення умов для підвищення мотивації до вивчення шкільного
предмета інформатика, сприяння формуванню інформаційної культури, логічного
мислення, колективної творчої активності.
Завдання:
1. Освітні: поглиблення, узагальнення і систематизація знань з інформатики;
розширення кругозору знань школярів про предмет.
2. Розвиваючі: розвиток алгоритмічного мислення, пам'яті, уважності, швидкості
реакції в неординарних ситуаціях пошуку варіантів відповіді.
3. Виховні: виховати повагу до суперника, стійкість, волю до перемоги,
винахідливість, вміння працювати в команді.
Обладнання: комп'ютер, проектор, інтерактивна дошка, стенди з газетами,
підготовленими до тижня інформатики, презентація підсумкового свята, картки із
завданнями, картки оцінювання конкурсів, ребуси, кросворди, грамоти.
Впровадження інформаційних технологій у процес навчання відбувається за
багатьма напрямками, серед яких і позаурочна діяльність. У нашому навчальному
закладі проходять предметні тижні, мета яких - привернути увагу учнів до
предмету, підвищити мотивацію, розширити кругозір.
Однією з ефективних форм розвитку пізнавального інтересу учнів до інформатики
та обчислювальної техніки можуть служити позакласні заходи: вечори, КВН,
конференції, турніри кмітливих. Вельми важливо, що вони дозволяють долучити
школярів до світу сучасної техніки.
Правила заключної гри:
У групі учнів створюється дві команди. Гра складається з 7 конкурсів, між якими
журі підводить підсумки. Команди вибирають капітанів та назви команд. Кожна
команда придумує свій девіз.
Конкурси:
1. Конкурс «Колесо історії»
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2. Конкурс «Зрозумій мене»
3. Конкурс «В країні ребусів»
4. Конкурс «Упізнай прислів'я»
5. Конкурс «Синоніми»
6. Конкурс «Все навпаки»
7. Конкурс «Інтерактивний кросворд»
Свято відкриває вчитель інформатики, демонструє слайди презентації за
сценарієм (фото 10.)

Фото 10. Вчитель інформатики Лагута С.М. відкриває заключне свято
Добрий день! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на заключному святі,
присвяченому «Тижю інформатики» в нашій школі. І мета нашої зустрічі поглянути на предмет інформатика з незвичайного боку, бо досліджуваний вами
предмет - це ціла країна. А щоб подорожувати по цій країні, необхідно знати її
правила, закони, мову, вміти вирішувати завдання, складати алгоритми, знати
комп'ютер і його пристрої, а також багато іншого. Ми перевіримо, наскільки ви
«свій» в цій країні, який рівень ваших знань. Беручи участь в конкурсах, ви
повинні проявляти кмітливість, свої розумові здібності, а також відповідальність
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кожного за команду. Попереду кілька конкурсів, і те, як ви впораєтеся з ними,
допоможе виявити і назвати в кінці свята переможців, які стануть почесними
громадянами країни Інформатика.
Девіз нашого свята: (девіз свята демонструється першими слайдами презентації
рис. 1, рис. 2)

Рис 1. Перший слайд презентації з девізом свята

Рис 2. Другий слайд презентації з девізом свята
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Підраховувати ваші успіхи буде серйозне, авторитетне журі: (представлення
членів журі.)
Журі отримує картки для підрахунку балів по конкурсам (додаток С ).
Ми бажаємо вам успіхів, нехай вами правлять розумність, стриманість і повага
один до одного!
У грі беруть участь(команди придумують собі назву, девіз і вибирають капітанів):
1. __________________________капітан команди____________________________
2. __________________________капітан команди____________________________
Ми починаємо!
Слайд 4 - конкурс «Колесо історії», демонстрація комп'ютерної техніки різних
поколінь, члени команд по черзі відповідають, що вони знають про прилади, які
демонструються. За кожну правильну відповідь – 1 бал, (слайди 5-21).

Рис. 3 Слайд початку конкурсу «Колесо історії»
Приклад малюнку з пристроєм на рис. 4. Відповідь: перший ПК Apple.
Унікальність його полягає в тому, що всього таких комп'ютерів було випущено
200 штук, причому майже всі вони збиралися вручну засновниками Apple Стівом
Джобсом і Стівом Возняком (1976)
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Рис. 4 Перший комп’ютер
Слайд 22 - домашнє завдання командам: фантазія на тему «Комп'ютер
майбутнього» у вигляді оповідання,
оповідання казки. Конкурсні роботи
оти у додатку В.

Рис. 5 Слайд початку конкурсу «Зрозумій
Зрозумій мене»
мене
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Слайд 23-24 - конкурс «Зрозумій мене». Слайд початку конкурсу - рис. 5
Пам'ятаєте анекдот:
«Зустрілися двоє глухих. Один тримає в руці вудку. Інший запитує:
«Ти що на рибалку зібрався?»
«Та ні, я на рибалку»
«А я думав, ти на рибалку ...»
Інформація була передана, але до адресата не дійшла. При будь-якому обміні
інформації повинні існувати приймач і джерело, інакше цей обмін не буде мати
ніякого сенсу.
Зараз 2 команди по черзі виступатимуть в ролі приймача і джерела інформації. А
передавати інформацію вони будуть за допомогою міміки і жестів.
Завдання отримують капітани.
На підготовку командам дається 3 хвилини.
Приклад картки для команди (додаток D).
Слайд 26 - конкурс «В країні ребусів» (рис.6) Хто перший розшифрує ребус
слайда – 1 бал. (Компьютер)

Рис. 6 Слайд початку конкурсу «В країні ребусів»
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Фото11. Капітан команди «Смайлик» розгадує ребус
Фото
Слайд 29 - конкурс «Упізнай
«
прислів'я». Завдання: капітани по черзі
знаходять відповідність між переробленими прислів
прислів'ями
ями на комп
комп'ютерну тему і
оригіналами, на інтерактивній дошці поєднуючи їх різнокольоровими маркерами.

Майбутні програмісти»
програмісти
Фото 12. Капітан команди «Майбутні
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Вгадана відповідність - 1 бал, (приклад прислів’їв - додаток E).
Слайд 30 - конкурс «Синоніми». Завдання для учасників команд - по черзі знайти
слова-синоніми з лівої і правої колонки (вгадана відповідність - 1 бал)
(1 слово – 1 бал)

Початкове слово
8 біт

Слово - синонім
Байт

Абетка
Знак
Дисплей
Вінчестер
Каталог
Лазерний диск
Піктограма
ЕОМ
ОЗП

Слайд 31 - конкурс «Все навпаки». Завдання - знайти оригінали словосполучень
для першої колонки таблиці з другої колонки. (1 бал)
(1 словоспол. – 1 бал)
Початкове словосполучення

Беззвучний мікрофон

Словосполучення навпаки

Звукова колонка

Папка, яку видно
Гнучке кільце
Довготривалий склероз
Колективна рахівниця
Марна відсутність новин
Кодування інформації
Батьківський транзистор
Кольорова клавіатура
Піратський алгоритм

Слайд 32 - конкурс «Інтерактивний кросворд» (5 балів). Пропонується два
кросворди кожній команді по темі «Комп'ютерні мережі» (додаток F), учасники
розгадують по черзі (фото 13). Одне відгадане слово – 1 бал.
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Фото 13. Команда «Смайлики
Смайлики» розгадує інтерактивний кросворд,
кросворд працюючи
з віртуальною клавіатурою
Слайд 33. Для закріплення знань комп'ютерної термінології українською мовою
(наша

школа

з

російською

мовою

навчання),

кросворд

представлений

українською

мовою.

Учасники команд по
черзі

пишуть

інтерактивній
відповіді

на
дошці

у клітинки

кросворду (1 слово - 1
бал), фото 14.
В цей час капітани
розгадують

кросворд

на картці (додаток G)

Фото 14. Учасникам команд подобається працювати маркерами
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Слайд 35 з вбудованою презентацією «Пригоди Нулика та Одинички» конкурсна робота учениці 10 класу та вчителів інформатики, що зайняла перше
місце в конкурсі «Інформатика в мультяшках», організованим Дніпропетровською
академією економіки і права ім. Альфреда Нобеля.

Приключения
Нолика и Единички

Рис. 7 Слайд з вбудованою презентацією

Рис. 8 Слайд презентації «Пригоди Нулика та Одинички»
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У цей час журі підраховує бали, набрані командами і виявляє переможця.
Підведення підсумків, нагородження команд:
Як швидко час спливає!
І сумніву немає,
Що нам пора назвати
Змагання результати.
Ну, що ж діти, от і закінчилася наша подорож у країну Інформатики. Я хочу
вам подякувати за цікаву гру, за винахідливість, яку ви проявили і за активну
участь!
Нагородження грамотами (приклади грамот у додатку H), фото 15.

Фото 15. Нагородження переможців
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ВИСНОВКИ
Важливим

завданням

сучасного

вчителя

є

постійне

удосконалення

інструментальних складників розвитку пізнавальної активності учнів, зокрема в
процесі вивчення інформатики, які б забезпечували швидке й міцне опанування
навчального

матеріалу

школярами

з

урахуванням

їхніх

індивідуальних

можливостей.
Тому за основу роботи з учнями для розвитку рефлексивної діяльності поряд з
лекціями, практичними роботами, використовуються нетрадиційні (неординарні)
форми навчання, інтерактивні методи, які стимулюють учня до активної
діяльності, дозволяють учасникам виявити себе, аналізувати свої уміння і готують
умови для подальшого самовдосконалення.
Добре організована позакласна робота є одним зі шляхів підвищення інтересу
до вивчення шкільного курсу. Заняття з елементами інтеграції змісту створюють
умови для різнобічного розгляду учнями об’єкта, поняття, явища. Гра впливає на
психічний стан школяра, допомагає подолати страх і

психологічний бар’єр,

розширює пізнавальні можливості, викликає потребу вчитися, дає змогу відчути
задоволення від роботи. Будь-яка гра тільки зовні здається легкою. А насправді
вона вимагає, щоб граючий віддав максимум своєї енергії, розуму й витримки, але
й від учителя потребує великої підготовки.
Така методика викладання інформатики на практиці вже показала позитивні
результати: учні вміють самостійно опрацьовувати матеріал, знаходити необхідну
інформацію, краще володіють практичним навичками роботи на ПК. Кожен учень
навчається у свій спосіб і своєму темпі. А це у свою чергу стимулює учнів до
вивчення предмета, розвиває їх самостійність та самодисципліну, вміння мислити
творчо. А такий учень буде:
• вміти постійно навчатися;
• цікавитися та любити працювати над складними ситуаціями;
• вміти засвоювати великий обсяг інформації;
• вміти творчо і винахідливо розв’язати складні проблеми;
• не боятися проблем або невдачі, а сміливо шукати вихід із будь-якої ситуації;
• готовий продуктивно співпрацювати з іншими у складі команди.
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ДОДАТКИ

36

Додаток А-1
Малюнок учня 10 класу Шевчука Ігоря до конкурсу «Комп’ютерний
ютерний малюнок»

Додаток А-2
Малюнок учениці 11 класу Чернякової Тетяни
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Додаток В-1
Робота учениці 4 класу Яковченко Віталіни на конкурс есе
Мене звуть Віталіна. Я навчаюсь у найкращій у світі школі №17. У доброму
та дружному 4-Б класі. Мене навчають терплячі й лагідні вчителі. Я дуже люблю
вчитися.
А вечорами я люблю помріяти. У своїх мріях я знов бачу рідний клас. Але
він зовсім інший. У кожного учня окрема парта. А на кожній парті стоїть
комп’ютер, під’єднаний до Інтернету. Уроки проходять так цікаво! Учні можуть
спілкуватися з дітьми різних країн. Кожен вчитель може опитати учня з будь-якої
країни. Вчителі також можуть спілкуватися, обговорювати свої проблеми,
радитися, як краще вчити дітей.
Щоденне спілкування
допоможе

дітям

вивчити

багато мов. Або, нарешті,
винайти

єдину

спільну

мову. А ще діти звикнуть
розуміти

один

одного

і

дружити. А значить, коли
вони виростуть, не стануть
ворогами,

і

на

Землі

запанують мир і спокій.
А професія вчителя
стане найшанованішою та
найпрестижнішою у світі.
Коли

я

виросту,

то

обов’язково стану вчителем
і завдяки Інтернету навчу
дітей і дорослих

мріяти і

здійснювати мрії.
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Додаток В-2
Робота учениці 10 класу Атаманюк Анастасії «Фантазія про школу майбутнього»
Ще з раннього дитинства я мріяла побудувати школу і вчити в ній дітей.
Закриваю

очі

і

входжу.

Симпатична,

блакитноока

школярка,

радісно

посміхаючись, заходить у клас. Сідає в зручне крісло і кладе руку на парту. Через
секунду на парті висвічуються параметри: пульс, температура тіла, тиск, настрій і
коефіцієнт працездатності. Сьогодні п'ятикласниці Аріні рекомендовані заняття з
живопису або творчої праці. Вкрай протипоказані математика і нано - технології.
Що ж вибере наша юна школярка? Звичайно ж, творчу працю. Адже в
навчальному конструкторському терміналі підходить до завершення складання
нового «вчителя співу», якого потрібно забезпечити сучасними молодіжними
ритмами. Наступний урок - «вдосконалення тіла», який проходить в шкільному
спортивно-тренувальному залі. Сьогодні - фігурне катання. Іскристий лід обіцяє
неймовірний танець з електронними версіями олімпійських чемпіонів, яких
загальним голосуванням учні обрали сьогодні в учителя. Перед входом
розсіюється мерехтливий туман - це «матеріалізувалася» Маша Іванова, на ходу
ковтаючи ароматну полуницю з вершками, знову проспала! Вона такі сни собі
замовляє - не відірвешся! Після спортивного буйства розпалених тіл усіх
запрошують до класу. Аріна з радістю всідається за свою інтерактивну парту,
одягає навушники і з прихованою надією чекає повідомлення вчителя української
мови про результати творчого конкурсу віршів. На тривимірному екрані живуть
своїм складним життям найпростіші з підручника біології, наочно демонструючи
всім свої вії і запрошуючи в цікаву подорож. Впоравшись із завданнями
дослідження, учениця відправляє результати

на особистий

сайт хворої

«біологічки». Навіть не відкриваючи електронний інтернет-щоденник, по усмішці
вчителя здогадується про свої успіхи. На панелі управління домашніми
завданнями вибирає свій улюблений предмет - «література». Тема домашнього
твору - «Школа майбутнього». Звичайно, я розумію, що такі школи у нас
з'являться не скоро, але багато фантастичних ідей сьогодні вже втілилися в життя
- польоти людини в космос, подорожі в глибини океанів і побудова розумних
машин. Невже ми не в силах всього лише змінити своє шкільне життя на краще?
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Додаток В-3
Робота учня 11 класу Дуганця Дмитра «Роздуми про школу майбутнього»
О, школа! Скільки гарних слів я можу сказати про тебе, і скільки похмурих
думок пливе в глибинах морів моєї свідомості! Після такого пафосного вступу
просто необхідна наявність оди чи поеми в честь цього типу навчального закладу.
А ось і ні! Мені нецікаво. Три зуба зламав, догризаючи граніт науки. Суха теорія,
вкрай стомлюючі, відірвані від життя завдання. Треба щось змінювати, щоб
зробити навчання цікавішим, а сам процес більш зручним як для учня, так і для
вчителя. Я думаю, в цьому нам допоможуть нові технології.
Минулої осені з друзями відвідав Київ. У гонитві за враженнями ми вирушили
до столичного IMAX 3-D кінотеатру. Перед переглядом нам показали трейлери до
наукових кінофільмів. Я був здивований тому, наскільки цікавий фільм (навіть
науковий), коли бачиш його в об'ємному зображенні: перед очима постають
прекрасні корали, а ось, прямо наді мною, проноситься акула, широко
роззявляючи свою ікласту пащу. Було б просто чудово, якби в школах були такі
кіно-аудиторії. Серцями учнів опановує праведний гнів, коли муки народу не
тільки бачиш, а й відчуваєш кожним нервом інформаційно обпаленого тіла. А дух
патріотизму захоплює все сильніше з кожною переглянутою історичною битвою і
кличе в похід з відважними козаками. Багато складних тем з біології, фізики, хімії
«оживають», залучаючи до інтерактивного дослідження. Замість звичайних
підручників - електронні версії. А учень, замість дряпання дошки крейдою,
вводить рішення з індивідуального пульта. Його рішення виводиться на
інтерактивну дошку, де учні не тільки перевіряють правильність, але й
пропонують свої варіанти. В результаті інтелектуальної битви народжується
геніальне рішення! А на перерві можна пограти у футбол з голограмами відомих
футбольних кумирів, реально навантажуючи тіло і розвиваючи м'язи. У школі
мене багато чому навчили, але дещо далося з великими муками. Я хочу, щоб мій
онук чи правнук вчився із задоволенням і застосовував в житті отримані знання. І,
вітаючи мене, лисіючого діда, який по старинці зайшов у Skype, щоб обговорити
електронний щоденник онука, він почув би від мене віртуальне захоплення:
«Який же я радий, що ти вчишся у школі майбутнього!»
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Додаток С
Форма картки для журі
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Додаток D
Завдання для команд у конкурсі «Зрозумій мене»

Завдання для конкурса «Зрозумій мене»
Команда № 1
Показати мімікою і жестами:
Принтер.
Комп’ютер завис.

Завдання для конкурса «Зрозумій мене»

Команда № 2
Показати мімікою і жестами:
Миша.
Хлопчик, який грає в
комп’ютерну гру.
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Додаток E-1

Перед вами програмістські версії відомих російських прислів'їв і
приказок. Спробуйте згадати, як звучать вони в оригіналі.
Програмістська версія
Компьютер - лучший друг.

Оригінал
Книга - лучший друг.

Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу,
кто ты.

Скажи мне, какой у тебя друг, и я скажу,
кто ты.

Без компьютера жить, только небо коптить.

Без труда жить, только небо коптить.

На дисплей неча пенять, коли видеокарта
крива.

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

Без винчестера - полсироты, а без материнской
платы - и вся сирота.

Без отца - полсироты, а без матери - и вся
сирота.

Компьютер без программы - что фонарь без
свечи.

Голова без ума - что фонарь без свечи.

Компьютер не принадлежит человеку, а
человек принадлежит компьютеру.

Золото не принадлежит скупому, а скупой
принадлежит золоту.

Не смейся над старыми компьютерами, и твой
будет стар.

Не смейся над старыми, и сам будешь
стар.

Компьютер памятью не испортишь.

Кашу маслом не испортишь.

Компьютер на столе не для одних только игр.

Голова на плечах не для одной только
шапки.

По ноутбуку встречают, по уму провожают.

По одёжке встречают, по уму провожают.

На IBM PC «яблоки» не растут.

На сосне яблоки не растут.

Дарёному компьютеру в системный блок не
заглядывают.

Дарёному коню в зубы не смотрят.

В Силиконовую долину со своим компьютером
не ездят.

В Тулу со своим самоваром не ездят.

Кто БЭСМ вспомянет, тому глаз вон.

Кто старое вспомянет, тому глаз вон.
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Додаток E-2

Не Intel’ом единым жив процессорный мир.

Не хлебом единым жив человек.

Мал микропроцессор (или ноутбук), да дорог.

Мал золотник, да дорог.

Всякий кабель своё гнездо любит.

Всякая птица своё гнездо любит.

Семь раз подумай - один раз апгрейдируй.

Семь раз подумай - один раз скажи.

Утопающий за «F1» хватается.

Утопающий за соломинку хватается.

DOS - всему начало.

Голова - всему начало.

DOS-матушка - WINDOWSа бабушка.

Соха-матушка - тракторова бабушка.

Не всё WINDOWS, что висит.

Не всё золото, что блестит.

Семь бед - один «Reset».

Семь бед - один ответ.

Ищущий ОС без изъяна останется без ОС.

Ищущий друга без изъяна останется без
друга.

Плоха та мышка, которая одну кнопку имеет.

Плоха та мышка, которая одну норку
имеет.

Бит байт бережёт.

Копейка рубль бережёт.

Слово не воробей, а пара байтов.

Слово не воробей,
вылетит - не поймаешь.

Отформатировать винчестер - секунда, а
восстановить - года.

Сломить дерево - секунда, а вырастить года.

Не клавиатура печатает,
а ум.

Не перо пишет, а ум.

Не идентификатор красит файл, а файл
идентификатор.

Не имя красит человека, а человек имя.

Два раза подумай, один раз удали.

Два раза подумай, один раз скажи.

Удаляй по файлику, наберёшь Корзину.

Собирай по ягодке, наберёшь кузовок.

Наудалял с три Корзины.

Наврал с три короба.

Файлы не удаляются.

Рукописи не горят.

Что из Корзины удалено, то пропало.

Что с возу упало, то пропало.

Винчестер - зеркало души пользователя.

Глаза - зеркало души.

Хороший процессор - холодный процессор.

Хороший враг - мёртвый враг.

Паскалю учиться всегда пригодиться.

Грамоте учиться всегда пригодиться.

44

Додаток F-1
Приклад інтерактивного кросворду
Нажмите на номер в сетке, в текстовом поле наберите слово. Если вы затрудняетесь,
можно нажать на "Подсказка", чтобы получить свободную букву. Заполните кроссворд,
затем нажмите кнопку "Проверить".
1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

Проверить
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Додаток F-2
Приклад інтерактивного кросворду

По горизонтали:
3. Система обмена информацией на определённую тему между абонентами сети
7. Компьютер абонента сети
11. Совокупность мировых компьютерных сетей и циркулирующей в них
информации
13. Компьютерная сеть внутри одного учреждения
14. Стандарт, определяющий форму представления и способы пересылки
сообщений в сети
По вертикали:
1. Щелчок мышкой
2. Устройство вывода графической и текстовой информации
4. Жаргонное название жёсткого диска компьютера
5. Совокупность Web-страниц
6. Забавная рожица, используемая в электронных письмах
8. Компьютер, распределяющий ресурсы в сети
9. Выделенное слово в Web-документе, позволяющее перейти к другому

документу
10. Устройство для связи компьютеров мировой компьютерной сети через
телефонную линию
12. Программа для работы пользователя с Интернет
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Додаток G
Приклад кросворду для капітанів
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Додаток H
Приклади грамот для нагородження переможців

48

