
 

Тема: Алгоритми. 

 

 Що таке команда? 

 Що таке система команд? 

 Хто такий виконавець? 

 Які команди може виконувати виконавець? 

 

Відгадай ребус. 
Спочатку дві букви від імені Алла   

За ними “гора ” другий склад заховала   

Тепер вже нам перша частина відома.   

І друга частина уже теж знайома.   

У  “ритмі ” відскочила літера “і”.   

Скоріше з’єднайте частинки оті! 

 

 
. Вивчення нового матеріалу (використання презентації). 

 

У Ганнусі є маленький робот Тоша. Він вільно пересувається по 

кімнаті, реагує на її голос. Одного разу Ганнуся дала йому такі команди: 

1. Піди на кухню. 

Налий води в маленьку лієчку.  

З   Повернися до кімнати.  

4. Полий квіти у горщиках. 

Виконавши послідовно ці команди, Тоша полив квіти в кімнаті. 



 
Наступного дня до Ганнусі завітав у гості Елзік. Ганнуся вирішила 

пригостити його яблуком. Робот Тоша отримав такі команди: 

1.   Піди на кухню. 

2.   Візьми яблуко. 

3.  Почисти яблуко. 

4.  Повернись у кімнату. 

5.  Дай почищене яблуко Елзіку. 

 
Кожного разу робот послідовно виконував команди. Послідовність 

команд називають алгоритмом. 

Кожен виконавець має свої команди і може виконувати тільки їх. Тому 

алгоритм може містити тільки ті команди, які входять до системи команд 

цього виконавця. 



Виконавець повинен чітко знати, яку команду він має виконати 

наступною. 

Закінчивши виконання останньої команди, виконавець закінчує 

виконання всього алгоритму. 

 

Працюємо за комп’ютером 

Сьогодні ми навчимо Рудого кота рухатися та грати на барабані. 

1.  Запусти на виконання програму Scratch. 

2.  Вибери у лівій частині вікна кнопку Рух. 

3.  Перетягни команду переміститись на в центральну частину 

вікна. 

 

1. Вибрати групу Рух. 

2. Перетягнути команду. 

4.  Запусти команду на 

виконання. Рудий кіт 

переміститься на 10 

кроків. 

5.  Вибери у лівій частині 

вікна кнопку Звук. 

6.  Перетягни команду 

програти на барабані та 

об'єднай з командою 

переміститись на. 

1. Вибрати групу Звук. 

2.  Перетягнути команду. 

 
7. Запусти групу команд на виконання — підведи до будь-якого блока 

вказівник і двічі клацни ліву кнопку миші. Руджй кіт рухатиметься під звуки 

барабана. 

 



Зверни увагу» команди Рудого кота розташовані не окремо, а одна під одною. 

Вони об'єднані в єдине ціле, утворюючи алгоритм. 

8. Зміни барабан, кількість кроків та виконай змінений алгоритм знову. 

Вибрати тип барабана 

 

 
 


