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Дорогий друже!
Ти	продовжуєш	крокувати	захопливим	світом,	який	відкривають	

для	тебе	комп’ютер	і	вчитель.	Порадником	і	помічником	у	цій	подо-
рожі	стане	підручник,	який	ти	тримаєш	у	руках.			

Підручник	складається	з	п’яти	розділів.	Перший	розділ	допоможе	
тобі	узагальнити	вивчене	в	молодших	класах	про	світ	інформації,	ді-
знатися	більше	про	різні	електронні	пристрої,	комп’ютери	та	їх	скла-
дові,	опанувати	навички	роботи	з	файлами	та	папками.	Другий	розділ	
присвячено	 цифровим	 мережевим	 технологіям:	 ти	 навчишся	 вико-
ристовувати	мережу	інтернет	для	пошуку	й	завантаження	різних	да-
них,	дотримуватися	при	цьому	правил	безпеки.	Третій	розділ	допомо-
же	навчитися	створювати	й	змінювати	тексти	в	середовищі	текстового		
процесора,	додавати	до	них	різні	об’єкти,	у	тому	числі	таблиці	та	ма-
люнки,	а	четвертий	—	створювати	й	виконувати	алгоритми	в	навчаль-
ному	 середовищі.	 Матеріал	 п’ятого	 розділу	 допоможе	 тобі	 обрати	
навчальний	 проект	 і	 реалізувати	 його.	 Тим	 самим	 ти	 не	 тільки	 змо-
жеш	застосувати	набуті	знання	й	уміння	на	практиці,	а	й	дати	користь		
своїм	друзям,	родині,	громаді	та	стати	на	крок	ближче	до	мрії	—	до-
сягти	успіху	у	житті	та	бути	корисним	для	свого	оточення.		

На	сторінках	підручника	ти	зустрічатимеш	песика	Пізнайка	та	миш-
ку	Пустунку.	разом	з	ними	ти	будеш:

дізнаватися	нове,	використовуючи	рубрику

Вивчаємо 	;

виконувати	вправи	на	комп’ютері,	які	подано		

в	рубриці	 Діємо 	;

обговорювати	з	однокласниками		
й	однокласницями	проблеми,		що	запропоновані		

в	рубриці		 Обговорюємо 	;

спільно	 знаходити	 відповіді	 на	 складні	 запитання		
та	 співпрацювати	 під	 час	 виконання	 завдань	 з

рубрики		 Працюємо в парах 	;
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планувати	 й	 приймати	 рішення,	 розв’язуючи		

завдання	з	рубрики		 Міркуємо 	;	

досліджувати,	 експериментувати	 та	 дізнаватися

нове	в	завданнях	рубрики		 Досліджуємо 	 ;

повторювати	 вивчене	 й	 оцінювати	 свої	 знання	 та	
вміння.

Сподіваємось,	 ти	 навчишся	 планувати	 свою	 навчальну	 діяль-
ність,	 міркувати	 логічно,	 шукати	 різні	 розв’язки	 завдань,	 робити	
висновки.	Важливо	навчитися	доводити	свої	думки	під	час	обгово-
рення	чи	роботи	в	парах	і	групах	або	визнавати	помилковість	своїх	
міркувань	на	користь	більш	логічних	і	доказових.		

Не	 обминай	 цікавих	 повідомлень,	 які	 приносить	 песику	 різно-

барвний	 метелик,	 сідаючи	 йому	 на	 носа	 .	 	 Можливо,	 вони	
спонукатимуть	 тебе	 шукати	 цікавинки	 та	 продовжувати	 навчатись	 і	
поза	сторінками	підручника.	

Деякі	завдання	в	підручнику	містять	 ,	а	то	й	дві		 —	вони	

якраз	для	тебе,	людини,	що	в	майбутньому	планує	бути	успішною.	
Сторінки	 цього	 підручника	 побудовано	 так,	 що	 на	 початку	 уроку	

ти	маєш	спланувати	свою	діяльність	самостійно:	виявити,	що	ти	вже	
знаєш,	які	знання	бажаєш	надбати,	а	в	кінці	розділу	підвести	підсум-
ки	—	що	із	запланованого	вдалося	виконати,	а	над	чим	ще	хочеться	
попрацювати	 поглиблено.	 Для	 цього	 	 наприкінці	 кожного	 розділу	 є	
особливі	сторінки	зі	схемами	рубрики		Узагальнюємо.		

Відкритий	для	навчання	світ	запрошує	пізнавати,	навчатися	за-
вжди	 і	 скрізь:	 сьогодні	 це	 можливо	 не	 лише	 вдома	 чи	 в	 кабінеті		
інформатики,	а	й	у	парку,	у	полі,	лісі,	транспорті.	різноманіття	елек-
тронних	 пристроїв,	 які	 щохвилини	 вдосконалюються,	 надає	 нам		
доступ	 до	 відомостей	 усього	 світу.	 	 Успіхів	 тобі,	 друже,	 у	 пізнанні	
цікавих	 загадок	 цього	 світу!	 Бажаємо	 постійних	 відкриттів	 нового	
та	захопливого!

Автори


