
Засідання творчої групи з трудового 
навчання 

 

 «Використання Інтернет – ресурсів 
 під час проведення уроків» 

 



У 

конструю-

ванні  

У 

проектній 

діяльності  

У графічній 

підготовці 

 У здійсненні 

міжпредметних 

зв’язків  

Змістові 

У 

профорієнтації

  

Розвиток 

технічного 

мислення  

У підготовці до 

винахідницької 

діяльності 



Комп'ютер може 

використовуватися на всіх 

етапах  уроку: 

   

 
•  при підготовці  до уроку;  

• при поясненні нового матеріалу 

• закріпленні 

• повторенні  

• контролі 
   



Сьогодні мова піде про сервіси по 

візуалізації інформації - створення"хмар" 



Можливості використання хмари слів у 
навчанні :  

 
• В хмару можна записати тему уроку, яку учні 
повинні визначити;  
•попросити скласти пропозиції щодо визначеної 
теми, «хмара» виступає в якості опорного 
конспекту; 
• можна запропонувати дітям прочитати в 
«хмарі» головне питання, на яке необхідно 
знайти відповідь протягом уроку;  
•зробити "хмарку" підказок до уроку; 
•повторити основні поняття теми, що вивчаєтся. 



 
 

Уважно роздивіться хмару зі слів.  
Вивчення якої теми вона відображає? 

Яке поняття в цій хмарі є зайвим? Чому? 
Поясніть значення кожного зі слів, 

представленого на малюнку. 
 



В Інтернеті можна знайти декілька 
сервісів для створення "хмар тегів" 

та описи до них: 

  Wordle.net; 
 Tagxedo; 
 Word Cloud; 
  Tagul   



Створення хмари на сервісі Tagul 

• Переходимо по посиланню на сервіс https://tagul.com  

• Тиснемо на кнопку "Create new cloud"  

 

 

 

Введення 

 тексту: 

http://4.bp.blogspot.com/-eeY6Nhi3aeU/VH0uKkJbxJI/AAAAAAAAFxw/oojLO8X7mpw/s1600/elka_web+2_0.png


Вибір картинки (об'єкта) для 
візуалізації: 

http://1.bp.blogspot.com/-HTnvJVcX1gE/VH0uae1vQJI/AAAAAAAAFx4/hL0r4wbuMzM/s1600/elka1_web+2_0.png


 

 

Щоб відображалися слова (кирилиця) 

потрібно підібрати шрифт. Не всі 

шрифти підтримують кирилицю !  

 

http://3.bp.blogspot.com/-XqG37jd22nk/VH0vOTY5KbI/AAAAAAAAFyA/2hUX799cBgA/s1600/elka2_web+2_0.png


При необхідності можна поміняти 
розташування слів (напрямок): 

http://4.bp.blogspot.com/-7V_IjR6lDdg/VH0vmDpdQKI/AAAAAAAAFyI/UBSgN_6iMp0/s1600/elka3_web+2_0.png


 
Налаштування колірних рішень (колір тексту, 
колір гіперпосилань при наведенні курсору 
мишки, основний фон, фон при наведенні 

курсору і т.д): 

http://1.bp.blogspot.com/--ta6Ge29xII/VH0wILhXoRI/AAAAAAAAFyQ/XamGTM0Jz30/s1600/elka4_web+2_0.png


 
Збереження, публікації хмари в галереї. 

Отримання коду для вставки хмари в 
повідомлення блогу чи сайту. 

http://3.bp.blogspot.com/-5yZI4KK8qNA/VH0wv-_-JPI/AAAAAAAAFyY/DPvpMJQB7mY/s1600/elka5_web+2_0.png


Висновок 
 

Використання інформаційних технологій, 

багатогранних можливостей Інтернету на 

уроках трудового навчання  розвиває творчі, 

дослідницькі  здібності учнів, сприяє 

самовираженню, підвищує інтелектуальну 

та соціальну дієвість, створюючи мотивацію 

для самостійної  пізнавальної діяльності в 

групах або індивідуально. 



 
 

Зичу плідної праці! 

  

Дякую за увагу. 


