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Тр�м�но / Trimino

Принцип укладання трикутник�в тр�м�но схожий на
класичне дом�но, тобто ми поєднуємо пари сл�в. Наприклад,
польське слово та його український переклад, терм�н та
його визначення, умова задач� або приклад та його
розв’язок. На в�дм�ну в�д гри в дом�но – тут кожен блок має
форму трикутника, тому є три сторони, до яких потр�бно
знайти в�дпов�дн� блоки.
Залежно в�д виду тр�м�но можна укладати його елементи у
р�зн� форми:
- з�рка – 12 пар понять (рис. 1),
 - мала п�рам�да – 9 пар понять (рис. 2),
 - велика п�рам�да – 18 пар понять (рис. 3),
 - шестикутник – 30 пар понять (рис. 4).



Ст�на сл�в
/Wordwall
Простий спос�б для створення власних
навчальних ресурс�в.
Це можлив�сть створювати:
     власн� вправи для свого класу;
     в�кторини, вправи на сп�вставлення,
     �гри з� словами � багато �ншого;
     синхрон�зац�я з платформою Classroom



Генератори �дей
На допомогу вчителю розроблено р�зн�
генератори, як� домосагають
ур�зном�н�тнувати завдання:
генератор ребус�в (http://rebus1.com/ua/,
https://www.rebusy.edu.pl/;)
конструктор кросворд�в
(https://childdevelop.com.ua/generator/lette
rs/cross.html;
http://cross.highcat.org/ru_RU/#)
генератор Qr код�в (https://www.qr-
code.com.ua/)

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2Nyb3NzLmhpZ2hjYXQub3JnL3J1X1JVLw==/


Генератори кросворд�в
онлайн

Автоматично створити (згенерувати) кросворд по навчанню можна на сайт�
spisok-literaturi.ru.
Скласти кросворд онлайн з автоматичним п�дбором сл�в з� словника допоможе
сайт puzzlecup.com.
FineCrosser - автоматичний генератор кросворд�в онлайн:
crossword.finecrosser.com. Щоденний скандинавський кросворд (сканворд)
онлайн. Дозволяє з легк�стю скласти сканворд пристойних розм�р�в.
Cross - автоматичний онлайн-генератор кросворд�в. Список сл�в заносить
користувач. Кросворди виходять випадкової форми.
crosswordus.com - автоматичний онлайн укладач кросворд�в � сканворд�в з
можлив�стю ручного коректування.

https://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://crossword.finecrosser.com/
https://cross.highcat.org/
https://crosswordus.com/crosswords/editor


Навчальн� презентац�ї, плани урок�в,
аркуш� завдань1

Інфограф�ка, прикраси для класу
2

Групова робота
3

Canva для навчання



Платформа
Kahoot 

Навчальна платформа,

за допомогою якої
можна проводити
�нтерактивн� заняття та
перев�рку знань
(онлайн-тестування)

тести, 
вікторини

квести



Mentimeter

Онлайновий серв�с для створення та
проведення миттєвих опитувань в
аудитор�ї та п�д час веб�нар�в. 



Дякую за увагу!


