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Помпон з ниток

З чим ти будеш працювати?

• Зроби помпон за технологічною картою.

№ Зображення  операції Опис операції

1. Зроби картонне пристосу
вання за поданим зобра
женням.

2. Відріж нитку та закріпи її в 
прорізі.

3. Намотай нитки щільно в де
кілька шарів.
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4. Розв’яжи вузлик і перекинь 
нижню нитку на інший бік.

5. Перев’яжи ниткою намотані 
нитки.

6. Обережно зніми з карто
ну намотані нитки. Розріж їх 
ножицями по краях.

7. Розправ помпон, обріж краї, 
що виступають.

Подумай, як потрібно змінити пристосування, щоб була інша ве
личина помпона.

Розглянь помпон. Уяви образ майбутньої тварини. Додай до 
помпона додаткові деталі й утвори з нього іграшку.
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ОБ’ЄКТ. ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТА

Інформаційний об’єкт

Пригадайте, що таке об’єкт та якими бувають об’єкти. Допов
ніть речення, уставивши потрібні слова, що записані в дужках.

1. Кіт, яблуня, людина, пташка — це об’єкти … (живої, 
неживої) природи.

2. Гори, річка, автомобіль, комп’ютер — це об’єкти …
(живої, неживої) природи.

3. Злива, мороз, блискавка — це … (об’єкти-явища, 
об’єкти-події).

4. Подорож, свято, спортивні змагання — це … (об’єк-
ти-явища, об’єкти-події). 

Об’єкт — це частина навколишнього світу, яку 
можна розглядати як єдине ціле. Кожний об’єкт 
має свою назву та властивості.

Розглянь ілюстрації. Кого на них зображено? Яку спільну влас
тивість мають ці об’єкти?

Розглянь таблицю (с. 51). На ній зліва подано графічне зобра
ження інформаційного об’єкта «лялькамотанка», справа —
текст з описом його властивостей. Перевір, чи всі властивості 
інформаційного об’єкта вказано.

1.
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Інформаційний об’єкт  
«лялька-мотанка»

Опис властивостей

Відрізняється від звичайної іграш
ки відсутністю обличчя. Матеріал, 
з якого виготовлено основу ляль
ки, — нитки. Голова іграшки при
крашена червоною стрічкою та 
бі лим бантиком. Одяг оздоблено 
на родними орнаментами й ви
шивкою. Кольори одягу — черво
ний та білий.

 Інформаційний об’єкт — це намальований об’єкт, 
креслення та розрахунки об’єкта, текст з опи-
сом його властивостей.

Текст — це також інформаційний об’єкт. Інформа-
цію про зовнішній вигляд об’єкта, його призна-
чення та властивості, з чого складається цей 
об’єкт, дії об’єкта тощо можна подати за допо-
могою тексту.

Розгляньте графічне зображення інформацій
ного об’єкта «лялькамотанка — немовля». 
Опишіть його властивості. 

Інформаційні об’єкти часто створюють за допо
могою комп’ю тера. Графічний редактор можна 
використати, щоб створити зображення інфор
маційного об’єкта.

Працюю за комп’ютером

Сьогодні в графічному редакторі Скретч ти намалюєш 
інформаційний об’єкт «лялька-мотанка — немовля».  

1. Запусти графічний редактор Скретч.  

ʹ


