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Проект «Читайлики» 

Ключове питання «Чому читати корисно?» 

 

 

Приклад уроку з критичного оцінювання сторінок Інтернету для учнів початкової школи. 

Форма оцінювання для початкової школи 

 

Учням пропонується для проведення такого заняття, наприклад,  сторінка про динозаврів, 

оскільки  тема є цікавою для учнів саме цього віку. Вони вже мають певні знання, відомості про 

динозаврів, тема їм частково знайома і цікава. Урок можна почати з фази актуалізації, 

структурованого огляду у вигляді короткого повідомлення чи бесіди на цю тему, достатньої для 

того, щоб спрямувати думки учнів  й розбудити в них зацікавленість, наприклад, можна 

обговорити питання  „Що ми знаємо про загибель динозаврів? Чи насправді вони всі загинули? 

Звідки ми про це знаємо?”   та  поступового заповнення таблиці на класній дошці 

 

Що знаємо? 
Що хочемо 

дізнатися? 
Що дізналися з сайту? 

Як перевірити? 

Чи правда? 

    

 

Учитель завантажує на кожен учнівський комп’ютер чи роздає учням роздруковану веб-сторінку 

таку, як, наприклад, зображена на малюнку: 

 

Рисунок 1. 

Веб-сторінка для молодших школярів. 

 

 

Заповнивши разом з учителем перші дві колонки таблиці на 

дошці, учні в малих групах, розглядають веб-

сторінку, читають статтю та заповнюють форму 

„Критичне оцінювання веб-сайтів. Початкова 

школа”. Разом з учителем, який спрямовує 

дискусію, учні  обговорюють, що можуть 

записати в  третю  колонку таблиці, а  останню 

заповнюють разом з учителем після обговорення 

висновків. 

 Для учнів молодших класів можна запропонувати таку 

форму:   

Таблиця 3. Критичне оцінювання веб-сайтів. Початкова школа   

Ім’я учня :_________________________________ Дата:____________ 

 Назва сайту _________________________________________________________ 

Частина1: Роздивляємось сторінку  

Уважно роздивися сторінку, прочитай запитання, постав X в колонці   “так” або  

“ні”  

№ Запитання Так Ні 

1.  Чи є на сторінці дата, коли була створена ця сторінка?   

2.  Чи є ім’я автора статті, розміщеної на сторінці?   

3.  Чи є на сторінці відомості,  яка організація чи людина розмістила цю 

сторінку в Інтернеті? 

  

4.  Чи є на сторінці електронна адреса (чи телефон, поштова адреса, тощо), 

щоб можна було зв’язатися з автором? 

  

5.  Чи достатньо великі і чіткі малюнки на сторінці, щоб їх можна добре 

роздивитися? 

  

6.  Якщо на сторінці є фотографії, то чи виглядають вони реальними?   

Частина  2: Читаємо уважно 

№ Запитання Так Ні 

1.  Чи говорить назва статті,  про що ця стаття?    

2.  Чи написано у вступній частині, про що саме ця сторінка?   

3.  Чи є щось у статті таке, з чим ти не згоден?   
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4.  Чи є на сторінці така інформація, яка може бути неправдивою, 

неправильною? 

  

5.  Чи допомагають тобі малюнки чи фотографії краще зрозуміти зміст?   

6.  Чи є граматичні помилки на сторінці?   

7.  Якщо на сторінці є фотографії/малюнки, то чи відомо хто, де і коли їх  

зробив? 

  

Частина  3: Чому ти навчився? 

Переглянь всі запитання з Частини 1 та Частини 2 та свої відповіді на них, запиши свої 

висновки: Чи можна довіряти всій інформації, яка є на цій сторінці? Допомогла тобі, чи ні 

ця сторінка більше дізнатися з теми уроку? 

 

 

 
 

 

Після презентування кожною групою результатів їх роботи, разом з усіма учнями доцільно 

обговорити, що саме (які індикатори, критерії) допомагає нам виявити, чи варто 

використовувати для навчання таку веб-сторінку.   

Учні третіх-четвертих класів досить добре справляються з такою роботою. Щоб зацікавити учнів 

можна таку роботу провести у вигляді гри, наприклад, „Знайди, що автор сторінки наплутав”, 

або  створити  детективна історію („Мисливці за фальшивками, (підробками), „Викривачі”, 

„Знайди шахрая”) 

В якості додаткового завдання можна запропонувати учням перевірити деякі факти і 

твердження з запропонованих Інтернет-статей, користуючись енциклопедіями та іншими 

статтями з Інтернету на цю ж тему. В запропонованому прикладі можна запропонувати 

перевірити наявність в Київській області міста та річки.  

  

 


