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ВСТУП
Світ обертається навколо інновацій: нові ідеї, нові продукти, нові рішення існую-

чих проблем. Наука, технології, інженерія та математика є основою для інновацій.
Розвиток STEM-напрямків в освіті має вирішальне значення для розвитку 

суспільства.
Слово STEM означає: S – Science (природничі науки), T – Technology (технології в 

загальному розуміння, не лише комп’ютерні), E – Engineering (інжиніринг, проекту-
вання, дизайн), M – Mathematics (математика).

Сьогодні майже всі використовують IPhone та інші смартфони. Без техноло-
гій уявити наш світ сьогодні просто неможливо. Це також говорить про те, що 
технологічний розвиток буде продовжуватися, і STEM навички є основою цього 
розвитку. STEM освіта готує дітей до технологічно розвиненому світі.

STEM – це концепція, навчальна система, яка використовується розвиненими 
країнами в різних ланках освіти з метою напрацювання у дітей та молоді нави-
чок, потрібних для того, щоб бути успішним у XXI столітті. Ця концепція виникла 
на запит бізнесу (у першу чергу великих корпорацій), що потребує професіоналів 
нового ґатунку. Вона передбачає поєднання різних наук, технологій, інженерної 
творчості та математичного мислення.

Для того, щоб задовольнити потреби нашого технологічного суспільства і 
розвинути у населення бажання та здібності займатись наукою та технологіями, 
STEM-освіту потрібно запроваджувати ще в школі. Це особливо стосується країн, 
метою яких подолання проблеми «STEM розриву» – наявність великої кількості 
вільних робочих місць через брак кваліфікованих робітників.

STEM-навчання поєднує в собі міждисциплінарний і проектний підхід, основою 
для якого стає інтеграція природничих наук в технології, інженерну творчість і 
математику. Дуже важливо навчати науці, технологій, інженерного мистецтва і 
математики інтегровано, тому що ці сфери тісно взаємопов’язані на практиці в 
житті.

STEM-освіта за допомогою практичних занять демонструє дітям застосування 
науково-технічних знань у реальному житті. На кожному уроці вони розробляють, 
будують і розвивають продукти сучасної індустрії. Вони вивчають конкретний 
проект, в результаті чого своїми руками створюють прототип реального продукту.

STEM-освіта сприяє розвитку навичок критичного мислення та розв’язуванню 
проблем, необхідних для подолання труднощів, з якими діти можуть зіткнутися в 
житті.

Учні, створюючи різні продукти, будуючи мости і машинки, розробляючи свої 
підводні й повітряні конструкції, кожен раз стають ближче і ближче до мети. Вони 
розвивають і тестують, знову розвивають і ще раз тестують, і так вдосконалюють 
свій продукт. В решті решт, вирішуючи всі проблеми своїми силами, доходять до 
поставленої мети. Для дітей це – натхнення, перемога і радість. Після кожної пере-
моги вони стають все більше впевненими в своїх силах.

Уроки STEM також відрізняються активною комунікацією і командною роботою 
учнів. На стадії обговорення створюється вільна атмосфера для дискусій і вислов-
лювання думок. Вони не бояться висловити будь-яку свою думку, вони вчаться 
говорити і презентувати свої результати. Значну частину часу діти за партою не 
сидять, а тестують і розвивають свої конструкції. Вони весь час спілкуються з вчи-
телем і своїми друзями по команді. Коли діти беруть активну участь в процесі, 
вони добре запам’ятовують урок.
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Завдання STEM-освіти в молодшій школі створювати попередні умови для 
розвитку інтересу в учнів до природничих і технічних дисциплін. Любов до вико-
нання роботи, отримання реального результату є основою розвитку інтересу 
учнів до навчання.

Уроки STEM – дуже розважальні і динамічні, що не дає дітям нудьгувати. Вони 
не помічають, як проходить час на заняттях, а також зовсім не втомлюються. Буду-
ючи машини, мости, хмарочоси, вони проявляють все більший інтерес до науки і 
техніки.

Методичний посібник містить поради вчителям щодо проведення STEM-уроків 
для учнів 1-4 класів початкової школи з таких досліджень:

1. Важіль: як можна підняти важкий предмет, доклавши невеликі зусилля вико-
ристовуючи важіль.

2. Звуки та вібрації: як утворюються звукові хвилі, утворення звуку від вібрації й
вібрації від звуку.
3-4. Рух машинки: як побудувати власну машинку та змусити її рухатися.
5. Землетрус та будова споруди: як архітектори проектують та будують споруди, 

здатні витримувати землетрус; як побудувати власну модельну споруди та випро-
бовувати її.

6. Побудова моста над каньйоном: як побудувати міст для налагодження
сполучення й швидкого пересування.
7. Енергія вітру: як використовувати енергію вітру для генерації в інші види 

енергії.
8. Гвинт Архімеда: як підняти воду на певний рівень за допомогою гвинта 

Архімеда, як створити з простих матеріалів власний гвинт Архімеда з ручним керу-
ванням. 



4

Дослідження 1. Важіль

Основна ідея: дізнатися як можна підняти важкий предмет, доклавши невеликі 
зусилля використовуючи важіль.

Рівень: 1 клас початкової школи

Час проведення дослідження: 1 заняття (30 хвилин).

Мета: сформувати поняття простих механізмів, поняття важеля та його видів. 

Завдання: ознайомитися з прикладами простих механізмів, поняттям важеля 
та його видів, здійснити дослід на підняття предмета з використанням важеля.

Необхідні матеріали (рис. 1): 
ДЛЯ ВСЬОГО КЛАСУ
 важка книга
 довга лінійка (переконайтеся що вона не надто гнучка)
 товстий маркер

ДЛЯ КОЖНОГО УЧНЯ
 тонкий маркер або олівець
 лінійка
 предмет для підйому, наприклад, коробка олівців
 картон
 робочий лист (чистий аркуш або зошит для нотаток)
 простий олівець і гумка
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Додаткові матеріали:
 декілька невеликих предметів однієї або приблизно однієї ваги, наприклад, 

лего цеглинки (6 цеглинок).
 різні за діаметром олівці і маркери

 
рис. 1

Приладдя:
 ножиці

*Використовуйте будь-які матеріали за власним бажанням.

Опис проведення дослідження: 

Крок 1. Ознайомлення.

1) Покладіть книгу або будь-який інший важкий предмет посередині класу й 
поставте учням запитання: “Хтось знає як підняти цю книгу за допомогою лише 
одного пальця? Які ідеї?”

Обговоріть ідеї учнів.
2) Поясніть, що сьогодні їх завданням буде з'ясувати, як за допомогою про-

стого механізму підняти важкий предмет доклавши малих зусиль.



6

Крок 2. Пояснення та виконання практичної роботи.

Завдання:  Підняти важкий предмет з використанням важеля.

Підготовка
Мозкова атака (робота в групі)
1) Дайте кожному учневі (групі) лінійку, олівець та коробку з олівцями (будь- 

який інший предмет).
2) Попросіть учнів спробувати розібратися, як можна використати предмети, 

які ви їм дали, щоб підняти коробку з олівцями лише одним пальцем. Дайте їм 
кілька хвилин для експерименту.

Виконання:
1) Через кілька хвилин запитайте, чи знайшов хтось рішення, щоб підняти 

коробку з олівцями.
а) Якщо так, запропонуйте їм продемонструвати своє рішення класу.
б) Якщо ні, підкажіть учням. Попросіть їх пригадати предмет обладнання дитя-

чих майданчиків, з допомогою якого одна людина може підняти іншу (гойдалка 
балансир). Чи можна зробити подібну “гойдалку” з допомогою лінійки та олівця? 
Надайте рекомендації або продемонструйте, якщо ваші учні не можуть розібра-
тися в цьому самостійно.

Поясніть, що вони щойно побудували важіль, тип простого механізму (рис. 2,3). 

рис. 2
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рис. 3.

Познайомте учнів з новими термінами такими як плече – лінійка, точка опору – 
олівець, навантаження – коробка з олівцями й зусилля – сила тиску на лінійку (рис. 4).

 
рис. 4.

2) Попросіть учнів заповнити робочий зошит, в якому зазначити на яких 
позначках лінійки було розташовано коробку з олівцями, олівець і місце натиску. 
За бажанням діти можуть зобразити це схематично.
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Випробування
Запропонуйте учням провести такі випробування:
1) Підняти коробку з олівцями як найвище. Зафіксуйте результат у робочому листі.
2) Підняти коробку з олівцями використовуючи інший предмет як противагу. 

Зафіксуйте результат у робочому листі.
3) Врівноважити два предмети з однаковою масою. Зафіксуйте результат у 

робочому листі.
4) Врівноважити два предмети з різною масою. Зафіксуйте результат в робо-

чому листі.

Таблиця “Робочий лист”

             Словниковий запас                Чого я навчився

                Що я спостерігав                     Питання, які у мене є

 

Крок 2. Дослідження

Поставте учням запитання:
1) Як на вашу думку, чи може одна людина підняти, наприклад, слона (рис. 5)? 
Попросіть знайти відповідь на це питання в Інтернеті.

 
рис. 5



9

2) Як на вашу думку, де ще використовується принцип важелів? Наведіть при-
клади.

Відповіддю на це питання можуть бути різні предмети з класу або майданчика, 
наприклад, ножиці, двері або гойдалка.

 Різання ножицями (рис.6). Запропо-
нуйте дітям порізати картон й відповісти 
на питання, як легше різати, коли прикла-
даєш зусилля на частину близьку до точки 
опори чи на кінчики плечей важеля – ручки 
ножиць?

      рис. 6
 Відчинення та закриття дверей (рис. 7). Чи легше натиснути / потягнути за 

дверну ручку, або дуже близько до петель?

 
рис. 7

 Гойдалка (рис. 8). Чи може один учень підняти двох учнів (або вчителя), 
регулюючи відстані, на яких вони сидять відносно точки опори? 

 
рис. 8
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Що буде якщо діти з однаковою масою сядуть на гойдалку на однаковій відстані 
від точки опори?

Відповіддю на це питання є рівновага. Якщо два тіла з однаковою масою розта-
шувати на однаковій відстані  від точки опори вони врівноважують один одне. 
Саме за цим принципом працюють механічні ваги (рис. 9).

рис. 9
Додатково. Поставте учням запитання:
 Чи знаєте ви такий вислів “дайте мені точку опори і я переверну весь світ”? 

Хто автор цих слів? 
Познайомте учнів з історією винайдення важеля або запропонуйте самостійно 

відшукати цю інформацію в Інтернеті.

Крок 4. Удосконалення.
Поставте учням запитання:
Як можна зробити ваші важелі кращими, наприклад, для підняття предметів 

вище або легше?
Відповіддю на це питання може бути, наприклад, взяти довгу лінійку або тов-

ший маркер, перемістити точку опори.

Крок 5. Оцінювання.
Попросіть учнів порівняти робочі листи різних команд й відповісти на запи-

тання:
1) В якому положенні має бути точка опори для легшого підняття предмету?
2) Чи потрібні значні зусилля для підняття важких предметів?
3) Чи має значення вага навантаження?

Підсумок.
Оцініть результати діяльності команд, порівняйте робочі листи з оцінкою та 

представьте висновки класу.
1) Чи вдалося вам підняти книгу одним пальцем?
2) Що ви змінювали для підняття коробки з олівцями легше/вище?
3) Чи вдалося врівноважити два предмети?
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4) Чи вдалося комусь з учнів врівноважити важіль використовуючи предмети 
різної маси. Як це вдалося?
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Дослідження 2. Звуки та вібрації

Основна ідея: В цьому дослідженні  учні ознайомляться з поняттям звуку, роз-
глянуть як утворюються звукові хвилі, приклади утворення звуку від вібрації й 
вібрації від звуку.

Рівень: 1 клас початкової школи.

Час проведення дослідження: 1 заняття (30 хвилин).

Мета: сформувати поняття звуку й звукових хвиль. 

Завдання: Продемонструвати  візуалізацію звукових хвиль на прикладі про-
стого струнного інструменту – гітари, або її аналогу. Спостерігання вібрацій від зву-
кових хвиль на прикладі руху дрібних предметів на мембрані, “Танцююче пшоно”

Необхідні матеріали для гітари:
 пластикова або паперова коробка, стакан
 гумові стрічки 3-5 штук 
 липка стрічка
 канцелярські кнопки
 робочий лист й олівець.
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Додаткові матеріали:
 гумові стрічки різної товщини

Приладдя:
 ножиці

Необхідні матеріали для “танцюючого пшона” (рис. 1)
 чаша або миска
 пластикова упаковка
 кольорове пшоно
 велика тарілка або лоток

рис. 1

*Використовуйте будь-які матеріали за власним бажанням.

Опис проведення дослідження: 
Крок 1. Ознайомлення.

Скажіть учням основну ідею дослідження – ознайомлення із звуками. 

Мозкова атака.
Поставте учням запитання:
1. Що таке звук? 
Створіть кілька звуків, використовуючи предмети в класі (наприклад, плесніть в 

долоні, перегорніть сторінки книги, постукайте у двері). 
2. Що викликає звук?.
Запропонуйте дітям обговорити ці питання в парах й поділитися своїми від-

повідями на обидва запитання з класом. Відповіді можуть включати, наприклад, 
«звуки – це шум, який ми чуємо», «звуки трапляються, коли ми говоримо», або 
«звуки трапляються, коли дві речі вдаряються одна об одну».

Поясніть, що зараз ми вивчимо, що саме викликає звук.
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Крок 2. Дослідження 1.

Роздайте кожній парі учнів по гумовій стрічці. Попросіть одного з учнів натяг-
нути стрічку в руках, тримаючи за різні кінці, а іншого обережно “пощипати” за 
стрічку одним пальцем. Нехай учні повторюють дії декілька разів міняючись 
ролями.

Поставте запитання:
 Що ви чуєте коли защипуєте гумову стрічку?
 Що ви бачите?
 Що відбувається коли стрічка перестає рухатися?

Запропонуйте учням сформулювати гіпотезу про те, звідки береться звук.
Після того, які вони висловили свої гіпотези, можна узагальнити їх думки про те, 

що ж таке звук і звідки він береться.
Поясніть учням, що швидкий рух гумової стрічки вперед-назад називається 

вібрацією. Коли ви защипуєте стрічку, ви змушуєте її вібрувати. Гумова стрічка в 
свою чергу передає ці вібрації далі в повітря (рис.2). Незважаючи на те, що ми 
не бачимо вібрацій повітря, наше вухо вловлює їх і ми чуємо звуки. Отже вібра-
ція викликає звук. Оскільки вібрація викликає звук, коли вібрація припиняється 
(гумова стрічка перестає рухатися), звук також припиняється.

 
рис. 2

Крок 3. Пояснення та виконання практичної роботи.

Завдання: Виготовити власний музичний інструмент (за прикладами).

Час виконання: 20-30 хв.

Виконання: Трохи прикро, якщо одній людині доводиться весь час тримати 
гумову стрічку. Щоб зробити гру простішою, кожна група може створити свій влас-
ний “музичний інструмент”, рис.3.
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рис. 3

1) Роздайте  учням матеріали для виготовлення музичного інструменту. 
2) Покажіть як натягнути гумку на коробку (стакан) й зафіксувати її. Поясніть 

що для створення вібрацій й отримання звуку гумка має бути натягнута.
3) Запропонуйте дітям послухати звук один у одного і перевірити силу звуку. 

Сформулювати гіпотезу, в яких випадках сила збільшується, тобто що може впли-
вати на звук.

4) Порівняйте на картинках реальні музичні інструменти та сформулюйте гіпо-
тезу, для чого створюється простір під натягнутими струнами.

Випробування
Тепер кожен з учнів може самостійно “зіграти” на своєму музичному інструменті. 

При цьому учні мають провести такі  дослідження та відповісти на різні запитання, 
наприклад:

 Що відбувається, якщо вони за допомогою пальця зупиняють вібрацію? 
 Як змінюється звук, якщо вони защипують гумову стрічку сильніше?

За результатами проведених досліджень учні мають зафіксувати свої спостере-
ження у таблиці “Робочий лист” у вигляді малюнків або записів.
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Таблиця “Робочий лист”

       Словниковий запас                Чого я навчився

                Що я спостерігав                     Питання, які у мене є

Крок 4. Удосконалення.

Поставте учням запитання:
 Чи працював їх інструмент саме так, як вони хотіли?
 Що вони хотіли би змінити в ньому?

Запропонуйте змінити натяг деяких гумових стрічок або замінити їх на стрічки 
іншої товщини й подивитися як зміняться звуки.

Крок 5. Оцінювання.

Повторіть запитання, яке обговорювалось на початку заняття:
 Що таке звук?

Продемонструйте стукіт чогось важкого у вашому класі, наприклад, письмового 
столу, дверей чи стіни.

 Що ми почули?
Ми почули звук.
 Що ми побачили? Чи можемо ми побачити вібрацію цього разу?

Ні, ми не могли побачити, як стіл вібрує.
 Ви вважаєте, що все ще існує вібрація, навіть якщо ми її не бачимо?

Відповіді учнів на це запитання можуть відрізнятися. Вони можуть не вірити, що 
все ще існує вібрація, якщо вони не можуть її бачити.

Поясніть, що всі звуки викликані вібраціями, навіть якщо ми їх не бачимо. Щоб 
продемонструвати це необхідно провести такий експеримент:

Один учень має покласти руку на парту, інший учень має стукати по парті. Помі-
няйтесь ролями, повторіть спробу.

 Що ви бачили, чули та відчували, коли ваш партнер стукав по парті?
Ми почули звук. Хоча ми не могли бачити, як стіл вібрує, ми могли відчувати, як 

він вібрує рукою.
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Дослідження 2.
* За бажанням це дослідження можна провести на окремому занятті з новим дослідом.

Підготовка
1) На чашу або миску натягніть пластикову упаковку, зафіксуйте її гумовою 

стрічкою. Утворена мембрана має бути добре натягнута (рис.4).
2) Розташуйте чашу на великій тарілці або теці.
3) Переконайтесь, що все працює:
Насипте на мембрану трохи пшона, тримайте рот близько до неї і спробуйте 

гучно гудіти. Змінюйте висоту гулу, поки не побачите, як пшоно вібрує. Якщо це 
не спрацює, спробуйте гудіти гучніше, тримаючи ближче рот або ще більше змі-
нивши висоту тону. Якщо це все ще не працює, то спробуйте:

1) Використовуйте більш дрібні зернисті матеріали (наприклад, дрібну сіль або 
цукор).

2) Візьміть чашу або миску іншого розміру.
3) Спробуйте ємність, виготовлену з іншого матеріалу (кераміка, метал, пла-

стик тощо).
4) Переконайтесь, що пластикова упаковка щільно натягнута.

рис. 4

Ознайомлення
Як ще можна побачити вібрації утворювані звуковою хвилею? 
Поставте учням запитання: 
 Чи були ви коли небудь на концерті? Чи може стояли досить близько до музич-

них колонок?  
 Якщо так, що ви відчували? Можливо ви навіть бачили рух мембрани в колон-

ках?
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Випробовування
1) Поставте та стіл підготовлену чашу й запитайте в учнів на що це схоже. Від-

повіддю може бути, наприклад, що це барабан. 
2) Запропонуйте декільком учням по черзі погудіти біля чаші, щось відбува-

лось? Чи помітили вони рух?
3) Насипте на мембрану трохи пшона й попросіть учнів повторити свої дії 

(рис.5). Що ми бачимо?

*Поясніть учням, що пшоно має рухатися лише від звуку, наприклад, якщо ви роз-
мовляєте або співаєте дуже близько до чаші, ви можете видихати і дути, це зму-
сить пшоно рухатися, але не від звукової хвилі. 

рис. 5

Додайте драйву в танок! 
Піднесіть колонку (мобільний телефон) до чаші та змінюйте гучність звуку. Спо-

стерігайте за змінами.

Підсумок
Щоб оцінити розуміння учнями звуку та вібрації, попросіть кожну пару учнів 

подумати про звук, який вони можуть створити в класі (крім тих, які вже було 
наведено в прикладах). Це можуть бути розмови, постукування двома олівцями, 
шурудіння пакетом, тощо.)  Потім попросіть їх пояснити решті класу, що вібрує й 
створює їх звук, і як вони це знають (наприклад, чи бачать вони чи відчувають 
вібрацію?).
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Дослідження 3-4. Рух машинки.

Основна ідея: Як побудувати свою машинку та змусити рухатися. 
Рівень: 2 клас початкової школи.

Час проведення дослідження:  < 2 годин (дослідження можна розбити на 
кілька занять)

Мета: сформувати поняття простих механізмів, поняття руху й енергії, її видів. 

Завдання:
1.Ознайомитися з будовою рухомого механізму на прикладах.
2. Виділити етапи будови машинки.
3. Побудувати просту рухому машинку із доступних матеріалів.
4.Привести машинку в рух за допомогою різних видів енергії.

Необхідні матеріали (рис. 1):
ДЛЯ ОСНОВИ МАШИНКИ: 
 картон або пластикова пляшка  
 кришки від пляшок – 4 штуки 
 дерев’яні палички (шпажки)
 коктейльні соломинки
 пластилін
 клей
 липка стрічка 
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рис. 1

Додаткові матеріали для приведення машинки в рух: 
*оберіть один або декілька матеріалів, в залежності від бажаного кінцевого результату.

 повітряні кульки
 резинки
 магніти 
 кольоровий папір
 мотузка
 довгі палички

*Використовуйте будь-які матеріали за власним бажанням.

Приладдя:
 ножиці
 клейовий пістолет із стрижнями
 канцелярський ніж або цвях (для створення отворів)
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Опис проведення дослідження.
1. Виготовлення машинки.

Крок 1. Ознайомлення.

1. Розділіть матеріали на два набори, в першому –  матеріали для основи 
машинки, в другому – додаткові.

2. Розкладіть на столі матеріали з першого набору для основи машинки. Запропо-
нуйте дітям оглянути їх й зробити свої припущення що ви будете робити на занятті. 

3. Мозкова атака (робота в групі). 
Поставте дітям такі запитання:
1) Чи можна з цих матеріалів зробити рухомий об’єкт? який саме?
2) Що можна використати в якості рухомої частини (колеса)? Як воно буде кріпи-

тися? 
3) Чи може об’єкт рухатися без коліс? Для чого взагалі потрібні колеса?

Колеса зменшують тертя й полегшують переміщення предметів. 
Тертя – опір руху тіл одне відносно одного 

4) Попросіть дітей навести приклади машин. Вони можуть знайти відповідні 
зображення в Інтернеті і в групах обговорити. При обговоренні можна  викори-
стати такі запитання:

 Чим ці машини відрізняються одна від одної? Чи мають вони спільні риси, які?
 Як вони приводяться в рух?

5) Розгляньте такі  приклади (рис. 2) та обговоріть  відповіді на ті самі запитання.

Дитяча педальна (рис.2):  

  
Легковий автомобіль (рис. 3):  
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Вантажівка (рис. 4):  

Трактор (рис. 5):  

Причіп (рис. 6):  
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Крок 2. Дослідження.

1. Робота в групах.

1. Проаналізуйте наведені зображення та розробіть власний дизайн машинки. 
Опишіть його за схемою: 

1) сучасність дизайну
2) можливість використання машинки на пересічній місцевості (високі великі 

колеса)
3) потенційна швидкість машинки (висока чи низька посадка)
та презентуйте іншим.
2. Дайте відповіді на запитання:
Чи можна зробити так, щоб машина рухалась самостійно, не торкаючись її?
Що для цього потрібно?
Висловіть свої припущення.

Крок 3. Пояснення та виконання практичної роботи.

Групова або індивідуальна робота  (за бажанням).
Завдання. Зберіть машинку за прикладом (рис.7). Пам’ятайте! Це лише основа, 

діти можуть змінювати її за своїм бажанням.

 
рис. 7.
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Виконання.

1. Виріжте прямокутник з картона шириною 5 см і довжиною 10-15 см (рис. 8)

рис. 8

2. Розріжте дві соломинки і приклейте їх до низу картону, це будуть вісі  
(рис. 9). Переконайтеся, що довжина соломинок ширше, ніж ширина основи, для 
уникнення тертя колес.

 
рис. 9.

3. Вставте дерев’яні палички у соломинки (рис. 10). Довжина паличок має бути 
достатньою для вільного обертання коліс.

 
рис. 10.
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4. З допомогою канцелярського ножа або цвяха зробіть отвори у кришках (рис. 11).
*підготуйте кришки й зробіть отвори завчасно. 

 
рис. 11.

5. Нанізайте колеса та закріпити їх за допомогою пластиліну чи клею (рис.12).

рис. 12

Крок 4. Удосконалення.
 Робота в парах чи групах.
1. Роздивіться малюнок із зображення подібної до виготовленої машинки і 

вкажіть які матеріали потрібно взяти для її виготовлення (рис. 13). 

 
рис. 13.

2. Проговорить  порядок виготовлення такої машинки.
3. Запропонуйте набори інших матеріалів для виготовлення основи машинки 

та її колес.
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В якості основи може бути взято будь-що інше, коробки, картонні тубуси, 
дерев’яні шпателі, лего, тощо ( рис.14).

 
рис. 14

Крок 5. Оцінювання.
1. Здійсніть випробування своїх машинок. Поставте їх на рівну поверхню й під-

штовхніть. Кожна команда має переконатися, що машина рухається легко. 
2. Визначіть та розв'яжіть проблему, якщо рух машини ускладнено, вона 

рухається не плавно, застряє або не обертаються колеса. 
3. Необхідно переконатися що вісі паралельні одна одній; отвір у кожній кришці 

пляшки по центру; і соломинка (зовнішня частина вісі) надійно приклеєна до 
основи (не хитається). 

3. Висловіть припущення чому після певного поштовху машинка зупиняється.
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2.Приведення машинки в рух  
за допомогою різних видів енергії.

Крок 1. Ознайомлення.
Робота в групах.
1. Розгляньте матеріали з другого набору та оберіть необхідні у, матеріали для 

приведення машинки в рух:
 повітряні кульки
 резинки
 магніти 
 кольоровий папір
 мотузка
 довгі палички

2. Обговоріть шляхи використання кожного з матеріалів.
3. Оберіть один із матеріалів для проведення експерименту.
Кожна команда може працювати над реалізацією свого рішення. 

Крок 2.  Дослідження.
Проведіть експерименти запуску машинки на рух за допомогою двох обраних  

матеріалів.

Експеримент 1. Машинка на повітряній кулі.
1. Підготуйте машинку для запуску (рис. 15) та запустіть її на рух.
Провести експеримент допоможе  вам зображення на рисунках.

рис. 15
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рис. 16

Закріпіть соломинку для коктейлей на основі машини, прикріпіть до неї 
повітряну кулю.
*соломинка значно полегшить надування кулі й спрямує повітря в необхідному 
напрямку.

2. Дайте відповіді на запитання:
1) В який бік рухається машина? 
2) Як далеко вона може проїхати? 
3) Від чого залежить швидкість і відстань?

3. Проведіть запуск машинки  кілька разів. Заміряйте значення параметрів при 
кожному випробуванні запуску машинки за допомогою повітряної кульки та запи-
суйте їх до таблиці. 

Спроба 1 Спроба 2 Спроба 3 
Швидкість

Відстань

Чіткість руху

Крок 3. Пояснення. 
Поясніть дітям.
 Автомобіль на повітряній кулі використовує реактивну потужність для перемі-

щення. Збережене повітря в кулі виштовхується через соломинку, створюючи тягу 
– силу, яка штовхає машину вперед. Тому, коли повітря з повітряної кулі рухається 
в одному напрямку, воно штовхає автомобіль у зворотному напрямку.

Машина на повітряній кулі це третій закон Ньютона в дії.
Сили, що виникають при взаємодії двох тіл, є рівними за модулем  

і протилежними за напрямом.
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 Експеримент 2. Машинка з гумовою стрічкою.
1. Підготуйте машинку для запуску (рис.) та запустіть її на рух.
Провести експеримент допоможе  вам зображення на рисунках.

рис. 17
1) Зробіть невеликий прямокутний виріз 

на задній частині основи  (або замініть на 
нову основу)

2) Приберіть зайву зовнішню частину вісі 
(соломинка)

3) Закріпіть одну частину гумової стрічки 
на передній частині основи(використайте 
скріпку), другу на внутрішній частині вісі 
(шпажки). Гумова стрічка має міцно триматися, 
не ковзати й обертатися разом зі шпажкою. 

Для запуска машини необхідно намотати гумову стрічку на вісь до якої вона 
прикріплена.

Якщо машина не рухається, настав час для виправлення неполадок. *Якщо 
гумова стрічка взагалі не розслабилася, накрутіть її сильніше і спробуйте знову. 
Можна також спробувати змінити розташування другий кінець стрічки для збіль-
шення натягу.

*Якщо гумова стрічка розкручена, але вісь не обертається, можливо гумова 
стрічка недостатньо надійно закріплена на шпажці  Спробуйте зав’язати щільні-
ший вузол або приклеїти стрічку.

*Якщо колеса оберталися, але автомобіль взагалі не рухався вперед, між коле-
сами та поверхнею не було достатньо тертя. Спробуйте використовувати авто-
мобіль на іншій поверхні. 

2. Дайте відповіді на запитання:
1) В який бік рухається машина? 
2) Як далеко вона може проїхати? 
3) Від чого залежить швидкість і відстань?
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3. Проведіть запуск машинки  кілька разів. Заміряйте значення параметрів при 
кожному випробуванні запуску машинки за допомогою гумової стрічки та запи-
суйте їх до таблиці в робочому листі. 

По закінченню тестування порівняйте всі моделі, складіть таблицю.
Спроба 1 Спроба 2 Спроба 3 

Швидкість

Відстань

Чіткість руху

Крок 3. Пояснення. 
Поясніть дітям.
При накручуванні вісі машини розтягується гумова стрічка й накопичується 

потенційна енергія. Коли відпускаються колеса, гумова стрічка починає розмоту-
ватися й енергія перетворюється на кінетичну, енергію руху, й машина рухається 
вперед. Чим більше розтягнута гумова стрічка тим більший запас потенційної 
енергії і тим далі й швидше поїде машина.

Експеримент 3. Машинка на магніті.
1.Підготуйте машинку для запуску (рис. 18) та запустіть її на рух.
Провести експеримент допоможе  вам зображення на рисунках.

Рис. 18
Приклейте один магнит до задньої або передньої частини машини
Другий магнит приклейте до кінця довгої палиці.

Протестуйте машинку. При наближенні магнітів один до одного вони мають 
відштовхуватися й машина починає рух.

Якщо машина рухається не в тому напрямку перевірте полярність магнітів.
Якщо машина не рухається можливо вона важка, заменить магнит на більший.
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2. Дайте відповіді на запитання:
4) В який бік рухається машина? 
5) Як далеко вона може проїхати? 
6) Від чого залежить швидкість і відстань?

3. Проведіть запуск машинки  кілька разів. Заміряйте значення параметрів при 
кожному випробуванні запуску машинки за допомогою магніту та записуйте їх до 
таблиці. 

По закінченню тестування порівняйте всі моделі, складіть таблицю.

Спроба 1 Спроба 2 Спроба 3 
Швидкість

Відстань

Чіткість руху

Крок 3. Пояснення. 
Поясніть дітям.
При взаємодії двох магнітів утворюється магнітне поле.
Північний полюс одного магніту притягує південний полюс другого магніту, тоді 

як північний полюс одного магніту відштовхує північний полюс іншого магніту. 

Крок 4. Оцінювання.
Попросіть учнів порівняти робочі листи різних команд й відповісти на питання:
1) Яка з машинок рухалася найшвидше, що приводило її в дію?
2) Машинка рухалася рівномірно швидко, чи ставала повільнішою? Чому?
3) Яка з машинок змогла подолати більшу відстань? 
4) Яка з машинок рухалася плавно й чітко не збиваючись зі шляху?

Підсумок.
Оцініть результати команд та представьте висновки класу.
1) Чи вдалося командам побудувати машинку? 
2) Що було найскладніше в будові машинки?
3) Чи вдалося команді привести машинку в рух?
4) Який спосіб приведення в рух обрала команда. Чому?
5) Чи були команди які змінювали своє рішення під час дослідження й обирали 

інший спосіб приведення машинки в рух?
6) Що в вас вийшло найкраще?
7) Який спосіб виявився найцікавішим?
8) Як ви думаєте, чи було б вам легше працювати самостійно, чи в команді? 

Поясніть.
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Дослідження 5. Землетрус та будова моделі споруди.

Основна ідея: учні дізнаються, як архітектори проектують та будують споруди 
здатні витримувати землетрус. Вона навчаться  будувати власні модельні кон-
струкції та випробовувати їх.

Рівень учнів: 3 клас початкової школи.

Час проведення дослідження: 1 заняття (30 хвилин).

Мета: сформувати розуміння поняття землетрусу;  причин, через які відбу-
вається землетрус; ознак, за якими визначається наявність землетрусу, як природ-
ного явища; поняття діяльності архітектора-проектувальника, розуміння моделі  
високих будівель та їх  будови.

Завдання: 
1. Створити модель  споруди для дослідження впливу землетрусу на неї. 
2. Визначити фактори, які роблять будинки стійкішими до землетрусів, такі як 

перехресне кріплення та конусна геометрія.
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Необхідні матеріали на кожного учня (рис. 1): 
 30 зубочисток;
 30 маленьких шматочків повітряного пластиліну або зефіру.

Необхідні матеріали на групу (рис. 1):
 швидкорозчинне желе
 форма для випікання

 
рис. 1

*Використовуйте будь-які матеріали за власним бажанням.

Опис проведення дослідження: 

Крок 1. Ознайомлення.
Мозкова атака. Поставте дітям запитання:
1) Ви коли-небудь дивилися на справді високу будівлю, наприклад, хмарочос? 

На що це схоже?
2) Чи здається вона міцною або крихкою і нестійкою?
3) Короткі споруди є більш стійкими, ніж високі. Як ви думаєте, чому це так?
4) Знайдіть в Інтернеті зображення дуже високих будівель. Проаналізуйте, що 

характерно для них? Висловіть гіпотезу, чому  вони витримують сильний вітер?
5) Ви коли-небудь залазили на дерево? Якщо дує вітер, де сильніше вас роз-

гойдує? на верхівці дерева, чи коли стоїте на землі?
*Усі будівлі трясуться з тією ж частотою, що і тремтіння Землі, але рух збіль-
шується, коли будівля стає вищою. Іноді, як це буває під час землетрусів, будівлі 
занадто сильно коливаються, тріскаються, руйнуються і падають.

Землетруси можуть призвести до великих втрат життя та шкоди містам (рис.2). 
Поверхневі хвилі та хвилі тіла від землетрусів можуть призвести до тріщин стін, 
зрушення фундаменту і навіть руйнування цілих будівель. Інженери постійно 
прагнуть зробити будівлі сильнішими, щоб протистояти силам землетрусів.
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Рис. 2

Крок 2. Дослідження.
Оскільки землетруси можуть призвести до тріщини стін, руйнування фунда-

менту і навіть цілих будівель, архітектори включають в свої конструкції методи, 
що витримують пошкодження від поштовхів землетрусів, наприклад, перехресне 
кріплення, великі основи та конічну геометрію. Архітектори придумують ідею, 
тестують її, а потім реінжинірують структуру на основі її продуктивності.

Знайдіть в Інтернеті інформацію:
1) Чи бувають землетруси в вашій місцевості? Коли був останній? Чи було зруй-

новано будівлі при цьому? Чому?
2) Як вимірюють силу поштовхів при землетрусі?
3) В якій точці нашої планети найчастіше бувають землетруси? Чому саме в 

цій місцевості? Чи знайшли вчені відповідь на це запитання?
4) Чи змінилися конструкції будівель цієї місцевості за останні 50-100 років?

*можна порівняти фото із зображеними містами.
5) Висловіть гіпотезу як доцільно протистояти землетрусам? Якими мають 

бути споруди (високими чи низькими)? 

Крок 3. Пояснення та виконання практичної роботи
Архітектори стикаються з проблемою проектування міцних будівель, щоб про-

тистояти землетрусам. Землетрусостійкі будівлі мають нахилятися і коливатися під 
час руху землетрусів, а не тріскатися і ламатися під тиском. Ці властивості необ-
хідно враховувати при побудові моделі будівлі, а з часом і її самої.

Завдання: використовуючи доступні матеріали, побудуйте модель будівлі,  
котра витримає поштовхи землетрусу.
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Підготовка
Заздалегідь підготуйте форми з желе, слідуйте інструкції вказаній на упаковці 

желе. Це може бути окремий цікавий дослід.*
*Для приготування желейної маси необхідне охолодження в холодильнику, але 
значно цікавіше буде провести цей дослід в холодну пору року, коли є можливість 
охолоджувати  її за вікном або на подвір’ї.

Запропонуйте учням намалювати ескіз споруди,  яку вони планують будувати.

Будова
Роздайте 30 зубочисток і 30 зефірок кожному учню. Поясніть, що Земля має 

обмежені ресурси, тому інженери, як правило, обмежені в ресурсах, наданих їм 
під час будівництва споруд (гроші, час, матеріали).

Покажіть учням, як розірвати зубочистку приблизно навпіл. Поясніть, що кубики 
та трикутники (рис. 3) – це як будівельні блоки, які можуть бути складені для будови 
вежі. 

Рис.3

У цьому інженерному завданні учні обмежуються використанням лише тих 
матеріалів, які їм дали для виготовлення конструкцій. Вони можуть робити великі 
або маленькі кубики або трикутники, використовуючи повнорозмірні або розла-
мані навпіл зубочистки. Вони можуть використовувати поперечне кріплення для 
зміцнення своїх конструкцій. (Примітка. Для учнів старших класів доцільно дати 
учням більше обмежень для будови відповідних моделей.) Окрім матеріального 
обмеження проекти учнів мають відповідати одному чи кільком із наведених 
нижче обмежень (рис.4):

  Будівлі повинні бути високими, принаймні передбачати використання для 
цього висоту 2-3 зубочисток

 Будинки повинні містити більше 1 трикутника
 Будинки повинні містити більше 1 квадрату
 Будинки повинні містити 1 трикутник і 1 квадрат
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рис. 4

Випробування
Розташуйте споруду в середині форми з желе (рис. 5). Розхитуйте форму з желе 

імітуючи рух Землі під час землетрусу різної сили. Спостерігайте за моделлю, за її 
змінами, опишіть свої спостереження у таблиці “ Робочий лист”в графі “що я спо-
стерігав”. Наприклад, модель вистояла легкий землетрус і навіть не змінилась, 
при сильніших поштовхах модель почала кринитися в бік, “стіни” не витримали й 
розвалилися.

Таблиця “Робочий лист”

       Словниковий запас                Чого я навчився

                Що я спостерігав                     Питання, які у мене є
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Рис. 5

Крок 4. Удосконалення.
Після того, як учні перевірять їхні споруди, запропонуйте їх переробити, відно-

вити й перевірити ще раз.
Поставте учням такі запитання:
 Що вони можуть зробити, щоб споруда була міцнішою? 
 Чи повалилась їх споруда? 
 Чи буде споруда міцнішою, якщо зробити її основу більшою? 
 Яка з конструкцій стійкіша, вища чи коротша? 

Крок 5. Оцінювання.
Заповніть таблицю. Обговоріть свої спостереження з іншими командами й 

зробіть висновки яка модель споруди найстійкіша. 

Підсумок.
Оцініть результати команд, та представьте свої висновки класу.
1) Чи вдалося вам створити споруду, яка витримала землетрус? Якщо ні, то 

чому це не вдалося?
2) Чи переробляли ви дизайн споруди? Як?
3) Яким був найкращий, найміцніший дизайн?
4) Які недоліки мала ваша споруда?
5) Що в вас вийшло найкраще?
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Дослідження 6. Побудова моста над каньйоном

Основна ідея: будова моста для налагодження сполучення й швидкого пересу-
вання.

Мета: Ознайомлення з будовою мостів. 
Завдання: 
1. Ознайомлення з будовою мостів на прикладах.
2. Виділення основних етапів будівництва  моделі моста.
3. Побудова моделі місту з доступних матеріалів.
4. Проведення випробування моделі моста на міцність.

Необхідні матеріали (рис. 1):
 папір
 олівці
 дерев’яні або ватні палички
 картон
 мотузка
 паперові стакани
 клей
 липка стрічка (скотч, ізострічка)
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рис. 1

Додаткові матеріали для проведення випробування моста на міцність: 
 лего чоловічки
 машинки
 невеликі фігурки тварин

*Використовуйте будь-які інші матеріали за власним бажанням.
Час проведення дослідження: < 2 годин (дослідження можна розбити на 

кілька занять)
Приладдя:
 ножиці

Опис проведення дослідження
1. Будова  моделі мосту.
Крок 1. Ознайомлення.

1. Познайомте дітей з історією мосту у Запоріжжі (рис. 2)
http://hortica.zp.ua/ua/guide/center/261-bridge-construction
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2. Розкажіть дітям історію заповідника та завдання:
Уявіть собі, що в нашій місцевості є заповідник і в ньому потрібно побудувати 

такий міст (рис. 3) для розширення його меж.

 
І наразі необхідно налагодити сполучення між західною і східною частиною 

заповідника, але складність полягає в тому, що їх розділяє каньон – це досить гли-
бока ущелина, яку складно обійти. 

3. Обговоріть з дітьми ідеї побудови моделі моста. Для цього задайте ім такі 
запитання:

1) Скільки “частин” потрібно з'єднати?
2) Наведіть приклади аналогічних мостів. (Вони можуть знайти відповідні 

зображення в Інтернеті).
3) Знайдіть навколо себе, в житті, приклади аналогічного сполучення  двох 

частин.  
4) Розгляньте приклади мостів (рис. 4). 
https://www.youtube.com/watch?v=PjtfCereATo

 



41

рис. 4.

4. Підготуйте дві площини, між якими треба прокласти сполучення. Це можуть 
бути парти, стільці, книги на столі, тощо. За бажанням розставте фігурки тварин, 
машинки, людей.

5. Мозкова атака (робота в групі). 
Поставте учням такі запитання:
1) Яким чином ми можемо дістатися з однієї частини заповідника до іншої, 

якщо ущелина досить глибока?
2) Які матеріали можуть знадобитися для будови моделі моста?
3) Розкажіть учням про роботу інженера-проектувальника (конструктора) 

мостів. 

Констру́ктор — особа, яка в результаті процесу конструювання певного 
об’єкта техніки створює проект (наприклад, комплект креслень, технічний 
проект тощо), який повинен забезпечити можливість виготовлення, зби-
рання чи спорудження необхідного об’єкта.

Крок 2. Дослідження.
1. Робота в групах.
1) Проаналізуйте наведені зображення основної частини будови (рис. 5).

рис. 5
2) Дайте відповіді на запитання:
 Навіщо необхідні підтримуючи частини моста?
 Чи можна побудувати довгий міст без підтримуючих стовпів?
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3) Розробіть власний дизайн мосту. Намалюйте ескіз. Опишить за схемою:
 Основний матеріал
 Безпека для пішохода (захисні поручні)
 Безпека для транспорта
 Витримка навантаження
 Дизайн

Поясніть дітям різницю між ескізом та кресленням.

Ескіз – це умовне зображення виробу, намальоване від руки, без застосу-
вання креслярських інструментів, але з обов’язково витриманими “на око” 
пропорціями між його окремими частинами, тобто це попередній, при-
близний начерк виробу.

 

Креслення – це умовне зображення окремої деталі або виробу, виконане 
з використанням креслярських інструментів. Креслення вважається голов-
ним графічним документом. Якщо вміти правильно читати креслення, то 
з них можна дізнатися, які розміри зображеного на них виробу, з якого 
матеріалу він має бути виготовлений, які його зовнішній вигляд і форма. 
На кресленні всі розміри виробів і деталей проставлені в міліметрах.
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Крок 3. Пояснення та виконання практичної роботи.

Групова або індивідуальна робота  (за бажанням).
Завдання. Побудуйте міст між двома частинами заповідника

1. Оберіть основний матеріал для побудови мосту.
2. Розрахуйте необхідну кількість матеріалів. 
3. Визначтесь з основними етапами будівництва моделі мосту.
4. Побудуйте модель, спираюсь на зображення на малюнках (рис. 8). 

  

рис. 8
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Крок 4. Оцінювання.
1. Проведіть випробування мостів на міцність. Поставте на споруду декілька 

фігурок лего-чоловічків або машинок (рис.9). 

 
рис. 9.

2. Заповніть  таблицю “Робочий лист” для подальшого порівняння різних 
рішень.

Довжина моста 

Використаний матеріал 

Витримане навантаження 

Крок 5. Удосконалення.
1. Визначте причину помилки, яка спричинила ситуацію, коли створювана 

модель не витримала навантаження. 
2. Запропонуйте шляхи вирішення проблеми та усунення зробленої помилки. 
3. Повторіть дослід ще раз усунувши помилки.
4. Порівняйте споруди різних груп. Поставте такі запитання:
 Чи є зв’язок між довжиною моста і його міцністю?
 Який з обраних матеріалів виявився найкращим?
 Чи використовувались підтримуючи стовпи в найдовшій споруді?

5. Висловіть пропозиції  щодо змін для покращення моделі мосту.
6. Виконайте необхідні роботи для вдосконалення моделі мосту.

Підсумок.
Оцініть результати діяльності команд, порівняйте робочі листи та представьте 

свої висновки класу.
1) Чи вдалося вам створити споруду? Якщо ні, то чому це не вдалося?
2) Чи переробляли ви дизайн споруди? Як?
3) Яким був найкращий, найміцніший, дизайн?
4) Які недоліки мала ваша споруда?
5) Що у вас вийшло найкраще?
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Дослідження 7. Енергія вітру

Основна ідея: дослідження використання енергії вітру для генерації в інші види 
енергії. 

Рівень: 4 клас молодшої школи.

Час проведення дослідження: 1 заняття (30-40 хвилин).

Мета: пояснення поняття енергії вітру та шляхів її використання. 
Завдання: створення працюючої моделі вітряка з підручних матеріалів, оцінка 

його ефективності. Складання кошторису для побудови моделі вітряка.

Необхідні матеріали: 
 дерев’яні палички
 дерев’яні бруски або кубики лего
 гнучкий дріт
 скріпки
 зубочистки
 алюмінієва фольга
 тонка мотузка 
 клей
 папір
 картон
 клейка стрічка

*Використовуйте будь-які матеріали за власним бажанням.
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Додаткові матеріали:
 чайні пакетики
 невеликі об’єкти для підйому вітряком, такі як лего кубики або чоловічки

Приладдя:
 фен
 ножиці
 лінійка

Опис проведення дослідження 

Крок 1. Ознайомлення.
Мозкова атака. 
Поставте дітям запитання та запропонуйте обговорити їх в парах: 
 Що Ви  знаєте про вітряки?
 Хто з Вас їх бачив в реальному житті?
 Що таке вітрогенератор?
 Де найкраще місце для розташування подібного приладу?
 Чи використовується в Україні енергія вітру? Для чого?
 Де б вони розташували свій власний вітрогенератор і як його використову-

вали? 

Крок 2. Дослідження.
Запропонуйте знайти в інтернеті інформацію про використання енергії вітру в 

Україні. Де в Україні знаходиться найбільша кількість вітряків?
Запропонуйте дітям сформулювати гіпотезу – чому саме в цих районах встанов-

лено вітряки ?

Додаткові матеріали: 
10 найбільших вітряків у світі –
https://alternative-energy.com.ua/windmill/#

Вплив вітряних електростанцій на навколишнє середовище  –
https://alternative-energy.com.ua

Поновлювані джерела енергії  –
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-c5d356abcf66

Крок 3. Пояснення та виконання практичної роботи.
Завдання: 
1.Розробити власний робочий вітряк із предметів побуту. Вітряк повинен мати 

змогу протистояти фену середньої швидкості протягом однієї хвилини
під час намотування мотузки для підняття невеликого предмета, наприклад, 

чайного пакетика. 
2. Розрахувати кошторис виготовлення власного вітряка.
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Виконання:
Підготовка
1) Розгляньте будову вітрогенератора (рис. 1).

 
рис. 1

Поясніть дітям задачу, що вони мають побудувати спрощену модель, яка замість 
вироблення електроенергії буде піднімати вантаж. Зосередьтесь на основних еле-
ментах будову, таких як мачта, лопаті, обертова частина. Зверніть увагу учнів на 
необхідність фіксування споруди на столі, інакше її буде знищено вітром.
*порівняйте вітрогенератор з простою іграшкою “вітрячок”, знайдіть спільні й 
від’ємні властивості (рис. 2)

рис. 2
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2) Розробіть дизайн вітряка*, підготуйте ескіз, визначтесь з матеріалами, які 
будуть використовуватись, прорахуйте кошторис споруди.** 

Допоможіть учням провести розрахунки, поясніть важливість цього кроку.  

Кошторис –  фінансово-плановий документ, який містить суми витрат 
коштів на виробничу діяльність та капітальне будівництво.

№    Матеріали  Кількість  Вартість  Загальна вартість

1    

2    

3    
    

*Запропонуйте учням знайти в Інтернеті інформацію з виготовлення лопастей 
для вітрогенератора й використати її (рис. 3).

 

 
рис. 3

**в якості додаткового завдання учні можуть підготувати проект з економіч-
ності використання вітрогенераторів.

3) Обговоріть в групах будову й кошторис споруд. Презентуйте свій план класу. 
За необхідності внесіть зміни в проект.
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Практична робота. Будова споруди.
Побудуйте споруду згідно підготовленого ескізу.  Перевірте чи реагують лопаті 

на потік повітря й всі обертові частини вільно рухаються. 

Випробування
Проведіть випробування споруди на працездатність та міцність. 
1) Спрямуйте потік повітря від фену на вітряк. Лопаті  мають легко обертатися.
2) Прив’яжіть до обертової частини мотузку з вантажем (чайний пакет), випро-

буйте, чи намотується мотузка й піднімається вантаж.
3) За бажанням прив’яжіть інший, важкий вантаж та випробуйте вітрогенератор.

Зафіксуйте результати в робочому листі. Час за який піднімається вантаж, мак-
симальна навантаження, стійкість споруди.

Крок 4. Удосконалення
1. Визначте та розв'яжіть проблему, якщо рух обертового механізму було усклад-

нено, рух неплавний, застряє або не обертається.
2. За необхідності модифікуйте будову вітряка для покращення роботи.

Крок 5. Оцінювання
Порівняйте й оцініть споруди за схемою (використовуйте таблицю “Робочий 

лист):
1) вплив форми й довжини лопастей на швидкість підйому вантажа;
2) вплив кількості лопастей на швидкість обертання;
3) вплив матеріалу на міцність споруди. 

Таблиця “Робочий лист”

       Словниковий запас                Чого я навчився

                Що я спостерігав                     Питання, які у мене є
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Підсумок. 
Оцініть результати, отримані командами, заповніть робочий лист з оцінкою та 

представьте свої висновки класу.
1) Чи вдалося вам створити вітряк, який працював протягом хвилини, який міг 

би підняти об’єкт? Якщо ні, то чому це не вдалося?
2) Чи переглядали ви свій оригінальний дизайн або просили додаткові 

матеріали, перебуваючи на етапі будівництва? Чому?
3) Чи домовлялися ви про якісь матеріальні торги з іншими командами? Як 

цей процес працював?
4) Якщо ви могли б використовувати будь-який інший матеріал, окрім запро-

понованого, що б обрала ваша команда? Чому?
5) Якби вам довелося зробити вітряк заново, як змінився б ваш запланований 

дизайн? Чому?
6) Як відрізнявся найефективніший дизайн (той, що має найменші витрати або 

бюджет) від дизайну вашої команди?
7) Як ви думаєте, чи було б вам легше працювати самостійно, чи в команді? 

Поясніть чому.
8) Які недоліки має вітрогенератор як відновлюване джерело енергії? 
9) Чи існують технології, які можуть компенсувати ці недоліки?
10)  Якими перевагами володіє вітряк як відновлювальне джерело енергії?
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Дослідження 8. Гвинт Архімеда.

Основна ідея: вирішення проблеми підняття води на певний рівень за допо-
могою гвинта Архімеда. Цей дослід дозволить вам створити з простих матеріалів 
власний гвинт Архімеда з ручним керуванням.

Рівень: 4 клас початкової школи.

Час проведення дослідження: 1 заняття (1 година).

Мета: формування навичок використання гвинта Архімеда, розуміння його 
будови й сфер застосування. 

Завдання: 
1.Побудувати робочий гвинт Архімеда. 
2. Знати шляхи його використання в сучасному світі.

Необхідні матеріали (рис. 1): 
 труба з ПВХ діаметром не менше 3 см і 30-40 см завдовжки; 
 вінілова прозора трубка діаметром 6 мм і довжиною 60-70 см
 клейка стрічка
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Рис. 1

*Використовуйте будь-які матеріали за власним бажанням.

Додаткові матеріали (опціональні):
 харчовий барвник (наприклад, барвник для пасхальних яєць);
 трубки з ПВХ різні за довжиною та діаметром;
 вінілові прозорі трубки різного діаметра.

Приладдя:
 ножиці;
 дві ємності для води;
 предмети для підняття однієї ємності (наприклад,коробка, стопка книг, тощо);
 рушник.

Опис проведення дослідження: 

Крок 1. Ознайомлення.
Гвинт Архімеда був винайдений  видатним давньогрецьким вченим Архімедом. 

Спочатку він використовувався для викачування води з корпусу великого кора-
бля, щоб запобігти затону (рис. 2).

   
Рис. 2
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Поясніть в парах: як відкачувалася вода з корабля?

Врешті-решт його використання поширилося на інші сфери застосування, 
наприклад, переміщення води з низько розташованих водойм до більш високих 
зрошувальних канав (рис. 3) або переміщення інших рідин, таких як шоколад! 

 
Рис. 3

Проста конструкція настільки ефективна, що вона все ще використовується 
в сучасному світі, зокрема для переміщення стічних вод на очисних спорудах, 
оскільки вони не засмічуються легко.

Крок 2. Дослідження.
1) Попросіть учнів знайти в інтернеті інформацію про використання гвинта 

Архімеда у сучасному світі та пояснити принцип його дії.  Доцільно щоб діти побу-
дували гіпотезу для побудови моделі гвинта Архімеда.

2) Які ще винаходи належать Архімеду? Попросіть дітей знайти в Інтернеті біо-
графію Архімеда та опис його винаходів. 

Архімед (287 – 212 рр. до н. е.) — давньогрець-
кий математик з Сіракуз, що на острові Сицилія, 
фізик, інженер, винахідник та астроном. Жив 
близько 287 р. до н.е. Хоча дуже мало деталей 
відомо про його життя, він вважається одним з 
найвидатніших науковців античності. 
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Крок 3. Пояснення та виконання практичної роботи.

Завдання: Побудова робочого гвинта Архімеда.

Виконання:
Під час виконання досліду може бути пролита вода, переконайтеся, що ви 

робите це в зоні, яку легко прибрати. 
1) Прикріпіть один кінець вінілової труби до одного кінця труби ПВХ за допом-

огою клейкої стрічки.
2) Щільно обмотайте вінілову трубку навколо труби з ПВХ по спіралі.
3) Прикріпіть другий кінець вінілової трубку до іншого кінця труби з ПВХ клей-

кою стрічкою.
4) Відріжте зайву частину вінілової трубки (рис. 4).
5) При необхідності додатково зафіксуйте вінілову трубку на трубі з ПВХ за 

допомоги клейкої стрічки.

 
Рис. 4

6) Наповніть водою одну з ємностей. За бажанням додайте у воду харчовий 
барвник, щоб краще бачити, коли вода знаходиться в трубці.

7) Підніміть другий (порожній) контейнер, щоб він був вищим, ніж перший.
8) Помістіть один кінець гвинта Архімеда в нижню ємність з водою, а другий 

кінець вирівняйте над верхньою ємністю (рис.5).

 
рис. 5
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Випробування
1) Поверніть гвинт так, щоб нижній кінець трубки «зачерпував» воду при кож-

ному обертанні. Кінець вінілової трубки повинен опуститися під воду, а потім 
повертатися над поверхнею з кожним обертом, а не залишатися повністю зануре-
ним весь час. 

Якщо трубка не починає наповнюватися водою після кількох обертів, можливо, 
ви крутите гвинт неправильно.

2) Продовжуйте крутити гвинт і спостерігайте, як вода піднімається у ємність, 
що розташована вище!

3) Експериментуйте зі своїм гвинтом Архімеда. 
На яку висоту можна підняти воду? 
4) Підніміть верхню ємність і нахиліть гвинт вгору під більш крутим кутом. 
Чи досягаєте ви точки, коли вода починає стікати назад в трубку, а не вгору?
Спробуйте різні способи використання гвинта Архімеда. 

Поясніть, як за допомогою гвинта Архімеда вдається переміщувати воду в гору?
Коли ви згинаєте трубку в спіральну форму, вона утворює окремі кишені, пастки 

для води, тому що труби вигинаються вгору з обох сторін. Якщо ви подивитися на 
гвинт з боку, ви побачите ці кишені, наповнені водою. Під час обертання гвинта 
він захоплює кишені повітря і води, чердуючи й перегоняє їх вгору. Якщо ви нахи-
лите гвинт під занадто крутим кутом, з часом одна сторона кожної кишені буде 
спрямована вниз, що дозволить воді стікати назад. Це найпростіше побачити, 
якщо ви вставите трубу вертикально.

Крок 4. Удосконалення
Спробуйте створити різні конструкції гвинта Архімеда, наприклад, міняйте діа-

метр і довжину трубок, кут нахилу трубки, відстань між витками спіралі вінілової 
трубки (зробивши окремі витки ближче один до одного чи далі), висоту на яку 
необхідно підняти воду.

Фіксуйте спостереження у таблиці “Робочий лист”.

       Словниковий запас                Чого я навчився

                Що я спостерігав                     Питання, які у мене є
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Крок 5. Оцінювання
Попросіть учнів заповнити таблицю “Робочий лист”, відповівши на запитання 

(якщо в учнів декілька варіантів гвинтів запропонуйте заповнити окреми робочий 
лист для кожного з варіантів):

1) Який діаметр труби з ПВХ ви використовували? Її довжина?
2) Який діаметр вінілової трубки? Її довжина?
3) На яку висоту вам вдалося підняти воду?

Підсумок.
Оцініть результати команд. Порівняйте дані з робочих листів інших команд, 

представьте свої висновки класу.
1) Чи вдалося вам підняти воду на бажану висоту?
2) Який діаметр та довжина трубок виявилися найпідходящими?
3) Чи змінилася робота гвинта при зміні відстані витків вінілової спіралі? Як?
4) Де б ви запропонували використання гвинта Архімеда.
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Анімаційний проект «Фази Місяця»

Основна ідея: демонстрація руху Місяця з допомогою мікрокомп’ютера micro:bit

Рівень: 4 клас початкової школи.

Час проведення: 1 заняття

Мета: сформувати поняття комп’ютерної анімації, створення анімації.

Завдання: створення анімаційного проекту демонструючого рух Місяця.

Необхідні матеріали:
 комп’ютер
 micro:bit
 USB дріт

Перед початком створення проекту ознайомтесь з інтерфейсом й базовими 
командами онлайн редактора MakeCodeEditor на сайті https://microbit.org/

Опис проведення.

Крок 1. Ознайомлення.

Місяць — природний супутник Землі, єдине велике небесне тіло, що обер-
тається навколо нашої планети. Приблизно 400 років тому Галілео Галілей, спо-
стерігаючи за нашим супутником в телескоп, отримав перші відомості про Місяць. 
Відстань від Землі до Місяця дорівнює приблизно 380 тисяч кілометрів. Діаметр 
Місяця в 4 рази менший за діаметр Землі. Маса Місяця у 81 раз менша за масу 
нашої планети. Ніч і день на супутнику тривають приблизно 14 земних діб. Доба 
на Місяці дорівнює приблизно 656 земним годинам.
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Місяць не випромінює світла, але сонячні промені відбиваються від його 
поверхні, ніби від дзеркала. Тому Місяць світить відбитим світлом Сонця.

Періоди обертання навколо Землі та навколо своєї осі в Місяця майже збіга-
ються. Тому він завжди обернений до Землі одним боком, а інший із Землі поба-
чити неможливо. Із поверхні Землі ми бачимо зміни форми Місяця: від повного 
кола до маленького серпа. Такі зміни називаються фазами Місяця. Місячні фази 
повторюються через кожні 28 діб.

Коли ми бачимо повністю освітлений увесь обернений до Землі бік нашого 
природного супутника, то говоримо про повний Місяць, або повню. Якщо освіт-
лено лише половину оберненого до нас боку Місяця, то наступають фази першої 
або останньої чвертей. Коли Місяць обернений до Землі неосвітленим боком, цей 
стан називають молодиком, або новим місяцем. Місяць у деяких фазах нагадує 
блискучий серп.

Крок 2. Дослідження.

1. Знайдіть в Інтернеті календар демонструючий фази Місяця.

Приклад
2. Накресліть (або роздрукуйте) та заповніть свій календар на поточний місяць.
3. Знайдіть в інтернеті відомості про найближче Місячне затемнення. Запла-

нуйте спостереження за цим явищем.
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Крок 3. Пояснення та виконання практичної роботи.

Завдання: створення анімаційного проекту демонструючого рух Місяця.

Познайомте учнів з новим терміном “Комп’ютерна анімація”

Комп’ютерна анімація — це послідовний показ (слайд-шоу) заздалегідь під-
готовлених графічних файлів, а також комп’ютерна імітація руху за допомогою 
зміни (і перемальовування) форми об’єктів або ж показу послідовних зображень 
із фазами руху.

Роздивіться LED-екран micro:bit. 

Екран micro:bit складається з 25 світлодіодів (5*5). Кожен світлодіод має два 
стана, працює/не працює, і є графічним елементом простої форми, з яких скла-
дається зображення. Така кількість елементів дає можливість складати лише 
прості зображення.

Запропонуйте дітям поділити цикл руху Місяця на декілька етапів й зобразити 
саме їх. 
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Приклад поділу циклу руху Місяця на 5 частин

 
Зверніть увагу учнів, що фази місяця безперервно повторюються змінюючи 

одна одну, що є безкінечним циклом. 

Виконання
Створіть новий проект. 
 Онлайн редактор MakeCodeEditor на сайті https://microbit.org/

1. Попросіть учнів використовуючи свої схеми поділу циклу руху Місяця на 5 
частин зобразити перші слайди анімації.
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 Для виведення зображення на екран використовується блок «show leds». Розта-
шуйте його під блоком «forever» й намалюйте першу частину Місяця.
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Підкажіть дітям, що блоки програми можна дублювати! Для цього необхідно 
натиснути на блоці правою кнопкою миші й вибрати команду Duplicate.

2. Продовжуйте зображення на слайдах появи повного Місяці.

 
Подивіться відтворення програми на емуляторі.
3. Дайте завдання домалювати зникнення Місяця, спадання.
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4. Перевірте відтворення анімації на емуляторі. За необхідності виправте 
помилки.

5. Завантажте програму у свій micro:bit

Завантаження програми.
A. Натисніть на кнопку Download
B. Під’єднайте micro:bit до комп’ютера з допомогою USB - дрота
C. Перетягни файл із розширенням hex на пристрій MICROBIT. Для цього від-

крийте папку провідника, знайди серед під’єднаних пристроїв MICROBIT та пере-
тягніть завантажений файл на нього.

  

Підсумок.
Питання по темі “Комп’ютерна анімація”
1. Чи вдалося вам зобразити рух Місяця?
2. Що таке комп’ютерна анімація?
3. Скільки слайдів анімації ви використовували? Чому?
4. З яких простих елементів складалося зображення Місяця? 
5. Які об’єкти ви можете зобразити на micro:bit?
Питання по темі “Фази Місяця”
1. Скільки земних діб триває день і ніч на Місяці?
2. Скільки днів складає цикл зміни фаз Місяця?
3. Як називається Місяць на початку та в середині циклу?
4. Яку масу і діаметр має Місяць?
5. Яка відстань від Землі до Місяця?
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Нотатки до уроків
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