
Приклади використання ігрових технологій на уроках 

інформатики 

Кросворди, сканворди, ребуси та інші головоломки 

Важливим завданням в курсі інформатики є засвоєння дітьми правильної 

предметної термінології. Вирішувати поставлене завдання допомагає 

робота з ребусами, кросвордами та сканвордами. Цей вид головоломок 

містить в собі великі педагогічні можливості. При розгадуванні сканворду 

здійснюється повторення матеріалу, розширюється кругозір учнів, 

розвиваються наочно-образне і просторове мислення, увага, 

відпрацьовується грамотне написання термінів. Користь ребусів полягає 

в незвичайному поданні термінів інформатики. Їх можна розгадувати на 

початку вивчення нової теми: розгадки ребусів підказують тему уроку. 

Ребуси можна розгадувати і при повторенні, коли учні ще й пояснюють 

зміст того чи іншого поняття. Розгадування кросвордів — корисне 

розумове заняття на будь-якому етапі уроку. Вони дозволяють 

одночасно згадати забуті і придбати нові знання. За змістом ця гра 

нагадує вікторину з підказкою. Їх розв’язування тренує пам'ять, відточує 

кмітливість, вчить працювати з довідковою літературою, пробуджує 

інтерес до поглиблення знань, вчить доводити розпочату справу до 

кінця. На уроках можливі й короткі перевірочні роботи у вигляді 

розв’язування кросвордів. 

 Гра «Так – Ні». Ця гра вчить пов`язувати розрізнені факти в єдине ціле, 

систематизувати вже наявну інформацію, слухати і чути однокласників. 

Гру доцільно використовувати для створення на уроці ситуації, що 

інтригує, а іноді й для організації відпочинку. Правила гри прості: учитель 

загадує щось (пристрій, поняття, процес, термін тощо). Учні намагаються 

назвати задумане, ставлячи вчителю запитання. На ці запитання 

вчитель відповідає тільки словами «так», «ні», « і так, і ні». Наприкінці 

обов`язково проводиться коротке обговорення: які питання були 

суттєвими і наштовхнули учнів на правильну відповідь, а які (і чому) 

несуттєвими? Адже треба намагатися навчити дітей виробляти стратегію 

пошуку, а не зводити гру до безладного перебору запитань.  

Гра «Спіймай помилку». На картках із зображенням символів спіймайте 

(сплеском долонь) символ, який не може містити ім'я файла. 

 Рухлива гра «Хто швидше». Її можна провести, наприклад, під час 

повторення чи узагальнення теми «Складові комп’ютера». Клас ділимо 

на 2 команди. До дошки виходять по одному учаснику з команди, їм 

пропонується заповнити таблицю:Пристрої введення Пристрої 



виведення Цю гру можна провести інакше. Викликаються 2 учні, на кожен 

крок вони повинні назвати пристрій введення або пристрій виведення. 

Гра «Зайвий термін». Командам видається аркуш з термінами. У кожній 

з приведених груп один термін є «зайвим». Учням необхідно викреслити 

цей термін та пояснити своє рішення. 

1. Сканер, регістр, клавіатура, джойстик, миша. 

2. «Пробіл», «Паскаль», «Esc», «Enter», «Backspace». 

3. Крапка, «Shift», кома, двокрапка, дефіс. 

4. CD-R, DVD-R, BD-R, CD-RW. 

5. WINDOWS, MS-DOS, UNIX, LINUX, MS WORD. 

6. Лазерний, оптичний, матричний, струминний. 

7. Еліпс, Пензлик, Прямокутник, Олівець, Зірка. 

8. Мої документи, Мій комп’ютер, Мій ноутбук, Кошик,Мережне оточення. 

9. Інформація, Інформатика, Інформаційна система, Принтер, 

Інформаційна культура. 

10. Калькулятор, Photo Shop, Блокнот, Word Pad, Paint 

 


