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ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ 
1 23.04.2018 Знайомство з системою Мozaik 75 30 

2 24.04.2018 Налаштування програми mozaBook 75 105 

3 25.04.2018 Створення документів в mozaBook 75 90 

4 26.04.2018 Контент для документів 75 90 

5 27.04.2018 Робота з контентом в зошиті 75 225 

6 30.04.2018 Наповнення уроку (інтерактив) 75 150 
7 02.05.2018 Підсумковий вебінар 60 90 

Тривалість курсу (год) 8,25 13 
РОЗШИРЕНИЙ РІВЕНЬ 

8 03.05.2018 Використання інструментів (1 частина). 
Історія: календар, машина часу, портретна 
галерея. 
Біологія: жива природа, мікроскоп. 
Географія: аерофото, астрономія, земна 
куля, країни, мінерали, сонячна система, 
minimap, nasa фото. 
Хімія: молекули, хімічні елементи. 
Фізика: електропанель, кольори, механіка, 
одиниці виміру, оптична лава, терези, 
labcamera. 

75 75 

9 04.05.2018 Використання інструментів (2 частина). 
Математика: вікторина з математики, 
графічна сітка, гроші, ймовірність, 
калькулятор, математична сітка, система 
координат, соробан, таблиця множення, 
таблиця - рахівниця, таблиця функцій, 
числова вісь, числовий круг. 
Логіка: вежі, головоломка, калейдоскоп, 
картки з картинками, логічні блоки, 
майстер розуму, обертальний 3d пазл, 
пазл, танграм, тривимірний пазл, шахи. 

75 75 
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10 07.05.2018 Використання інструментів (3 частина) 
Музика: ксилофон, метроном, мініноти, 
музична галерея, ритм-бокс, фортепіано, 
інструменти.  
Мова: вивчаємо літери, впорядкуй літери, 
літерна дошка, орфографія та граматика, 
пошук слів, розшифрування, рукописний 
текст, словникові карти. 

75 75 

11 08.05.2018 Використання інструментів (4 частина) 
Годинник, гральний кубик, іграшковий 
годинник, картки, орел чи решка, 
секундомір, ТОП 5. 
Настільні ігри, опитувальник, тести.  
Візуалізація: відеобібліотека, галерея, 
діаграма, редактор зображень, таблиця 
оцінювання, 3D бібліотека, 3D меню, 3D 
фото. 

75 75 

12 09.05.2018 Ігрові інструменти 
Логіка: диски, доміно в картинках, 
дорожні роботи, дотримуйтесь зразка, 
знайди зайве, знайди свій шлях додому, 
крайнощі, орієнтування, пам'ять, 
продовжи, сітка на картинці, таблиця з 
картинками, тренажер пам'яті, фортеці. 
Тренування навичок: аватари, арифметика, 
магічний квадрат, молоток.  
Мовні ігри: частина мови, числовий герой. 
Просторова уява: гра в п'ятнадцять, 
доміно, мікадо, Отелло, переміщення, рух 
на шахівниці,  чотири в ряд, шахові ходи, 
шляхи та напрямки. 

75 60 

13 10.05.2018 Класна робота 75 75 
14 14.05.2018 Підсумковий вебінар 60 90 

Тривалість курсу (год) 8,25 8,5 
Загальна тривалість 2-х курсів (год) 17 22 
Загальна тривалість навчання (год) 39 
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