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Це завдання допоможе зрозуміти якою дивовижною 
і складною машиною, є комп’ютер. А зараз у тебе є 
можливість створити свій власний. 

Тут ти знайдеш: зарозумілого CPU, помічну RAM, 
жорсткий диск, що зберігає твої фото і пам’ятає на 
якому рівні гри ти знаходишся, GPU, яка говорить 
екрану що відображати і ROM, завданням якої є 
слідкувати, щоб усе було гаразд коли комп’ютер 
прокидається. А також ти зможеш створити свою 
комп’ютерну програму! 

Над цим завданням ти можеш працювати самостійно, 
або у парі з дорослим. 
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Тобі знадобиться Комп’ютерний кейс

Інструкція

Компоненти Операційні системи
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Спершу виріж 
комп’ютер по 
лініях. Працюй 
чітко та обережно. 

Тепер виріж 
компоненти. 
Поклади їх на 
купку в сторону.

Виріж операційні 
системи, файли, 
стікери і веб-сайт.

Зігни 
комп’ютерний 
кейс посередні і 
знайди правильне 
місце для кожного 
компонента 
всередині 
комп’ютера.

Вибери 
операційну 
систему, яку ти 
хочеш встановити 
на своєму 
комп’ютері і 
поклади її у кейс.

Видай прикольний 
звук тоді, коли 
включаєш 
комп’ютер перший 
раз.

А зараз час 
створити свою 
власну програму, 
або веб-сайт. 
Може це буде 
магазин? Чи гра? 
Чи анімація? 
Вибір у тебе 
дуже великий… 
Також ти можеш 
створити свою 
операційну 
систему і додати 
файли на свій 
комп’ютер. 
Стережись файлу 
з вірусом! 

І нарешті, наклей 
стікери на свій 
комп’ютер.

Створи 
свій 

власний
комп’ю-

тер

Ножиці або 
канцелярський ножик

Різнокольорові 
ручки, або олівці

Шматки паперу 
для декорації

Скотч, або клей 
для паперу

Більше ідей 
для роботи з 
комп’ютером:

Поміркуй

• Що комп’ютери 
роблять добре? 
А що — погано? 
Чи є щось, що їм 
не під силу?

• Що відбувається 
всередині 
комп’ютера, коли 
ти натискаєш на 
клавішу?

• Яким чином 
комп’ютери 
запам’ятовують 
речі?

• Які твої улюблені 
ігри/програми/
веб-сайти?  

Пограйся

• Створи програму 
для астронавта 
чи лікаря 
дельфінів. 
Як їм може 
знадобитися 
комп’ютер?

• Стань комп’ютер-
ним лікарем! Що 
трапиться, якщо 
у CPU з’явиться 
кашель? Чи 
буває таке, що 
жорсткий диск 
заповнюється?

• Створи мишку, 
кабель живлення, 
веб-камеру 
для свого 
комп’ютера.

Скажи 
дорослим, 
що чогось 
не знати 

комп’ютери 
- це 

нормально, 
Тут 

допоможе 
допит-
ливість. 

Це щось ви 
зможете 

розшукати 
разом в 

Інтернеті. 

Слідуй за  
переривчастою лінією


