
Збери 
клавіатуру. 
Знайди місце 
для кожної 
клавіші-стікера 
на клавіатурі. 
Картинка на 
стікері має 
відповідати 
тій, що на 
клавіатурі. 
Зроби шнур 
живлення із 
шнурівки та 
прикріпи його 
до клавіатури.

Власна
клаві
атура

I

Тривалість

хвилин

Стікери 

Шнурівка

A

У цьому завданні ти можеш 
створити свою власну клавіатуру! 

Також ти дізнаєшся більше про 
літери, цифри та символи!

Клавіатура використовується 
для набирання тексту, чисел та… 

інструкцій для комп’ютера. 
Коли ти натискаєш на клавішу, 
із позначкою “А”, то спеціальна 
програма пояснює комп’ютеру, 

що ти хочеш, щоб літера “А” 
з’явилась на екрані. А ще, за 

допомогою клавіатури, ти можеш 
робити й інші цікаві речі. 

Тобі 
знадобиться
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Алгоритми



На клавіатурі 
працюють 
двома руками 
і називають 
це: набір на 
клавіатурі. 
Чи зможеш 
ти набрати 
власне ім’я на 
клавіатурі? 
Спробуй робити 
це вказівними 
пальцями.

Тут напиши 
власне ім’я. 
Тепер знайди 
відповідні 
літери на 
клавіатурі. 
Спробуй 
придумати 
слово, що 
починається, 
або закінчується 
на кожну літеру 
твого імені.

Ім’я

R

Ім’я

Р У Б І

П
рикріпи ш

нур ж
ивлення скотчем

 тут.
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Час історій. 
Спробуй 
розповісти історію, 
використовуючи 
слова із 
попереднього 
кроку.

Додай цифри 
від 0 до 9 на 
зелені клавіші у 
першому ряду. 
Спробуй набрати 
21 за допомогою 
клавіатури.

Час додати 
звук і рух. Твоя 
клавіатура вже 
готова. ЇЇ потрібно 
лише ввімкнути. 
Давай подивимося 
як вона працює! 
Увімкни клавіатуру 
від свого друга 
(роби це дуже 
обережно) і 
повільно набери 
своє ім’я по 
літерам.  

Твій друг повинен 
видавати звук на 
кожне натискання 
клавіші. Деякі 
звуки потребують 
трішки уяви! 

Давай 
познайомимося 
із спеціальними 
клавішами на 
клавіатурі! Вони 
тут не просто 
так: кожна із них 
виконує якусь дію 
при натисканні. 
Ти вже знаєш, що 
клавіші з літерами 
посилають команду 
комп’ютеру - 
відобразити літеру. 
Цифри роблять 
теж саме. Але деякі 
клавіші виконують 
спеціальні дії. 
Спробуй знайти їх 
усі! 

ЩЕ
ЦІКАВІШЕ

КЛАВІША 
“ENTER” 
Ця клавіша 
підтверджує дії. 
Натискаючи на 
неї, ти говориш 
комп’ютеру, що 
підтверджуєш  
вибране на 
екрані.

КЛАВІША
“DELETE”
Натисни її і 
комп’ютер 
видалить 
символ, що 
стоїть справа 
від курсора.

КЛАВІША
“ПРОБІЛ”
Використову-
ється, щоб 
додати маленьке 
пусте місце 
між словами та 
реченнями при 
наборі тексту.



Створи нову 
клавішу! На твоїй 
клавіатурі ще є 
кілька порожніх 
місць. Чи вдасться 
тобі створити 
власну клавішу? 
Що вона буде 
робити?

Тренуйся тут:

Вітаю, щойно у 
тебе вийшла власна 
клавіатура. Хороша 
робота!  

Заверши набором 
слова “КІНЕЦЬ”.

Ми 
працювали 

над:

• Координація рук 
і очей

• Навиком 
розпізнавання 
патернів

• Практика із 
літерами

• Зв’язок між 
причиною і 
наслідком

• Креативність

Кілька ідей, які можна 
використати! 

.Клавіша, що 
автоматично 
замовляє тобі 
морозиво!

.Клавіша, що змушує 
твого другу стрибати 
на одній нозі!


