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ВСТУП
Одним із завдань шкільної математики є формування в учнів свідомих та
стійких обчислювальних навичок. Оскільки обчислювальна культура є тим
необхідним запасом знань та вмінь, без якого не можливо розв’язати жодної
математичної задачі, то вміння та навички швидко й точно виконувати
обчислення є фундаментом вивчення математики та інших навчальних предметів.
Усні вправи є одним із випробуваних засобів, які сприяють кращому
засвоєнню курсу математики в середній школі. Вони розвивають в учнів
уважність, спостережливість, ініціативу, підвищують дисципліну і збуджують
інтерес до роботи. За їх допомогою учитель встановлює на уроці оперативний і
ефективний зворотний зв’язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес
оволодіння учнями геометричними знаннями і уміннями. Такі вправи дають
можливість без великих затрат часу багаторазово «програвати» типові ситуації і
прийоми міркувань, систематично підвищувати рівень просторових уявлень
учнів, проводити роботу з формування їх логічної і мовної культури.
Крім того, обчислення активізують пам’ять, увагу учнів, їхні прагнення до
раціональної організації діяльності та інші якості, що впливають на розвиток
особистості. Не випадково формування обчислювальних умінь та навичок є однією
з основних змістовних ліній шкільного курсу математики. Тому, проводячи уроки в
5-6 класах, необхідно особливу увагу приділяти усному рахунку.
Своєчасно поставлене учителем запитання допомагає уникнути проявів
формалізму у навчанні, дає можливість зосереджувати увагу учнів на допущених
помилках. Дуже потрібні усні вправи і при повторенні навчального матеріалу.
Добір вправ до уроку потрібно здійснювати, виходячи з навчально-виховної
мети, яку ставить перед собою вчитель, з урахуванням реальних можливостей
учнів і наявності часу для цього.
Форми використання задачного матеріалу на уроках необхідно
урізноманітнювати. Виправдовують себе, зокрема, такі прийоми: усне повідомлення
змісту вправи; проектування умови задачі за допомогою мультимедійного екрану;
використання завдання на картках або таблицях; постановка задачі на моделях або
предметах навколишнього оточення; математичний диктант та ін. На усні вправи на
уроці треба відводити в середньому 6-8 хвилин. Деякі із запитань можна
використовувати для домашнього завдання, а також при проведенні короткочасних
усних контрольних робіт і заліків з окремих тем.
У всіх випадках треба максимально стимулювати мислення школярів,
підводити їх до необхідності співставляти, порівнювати класифікувати,
узагальнювати, конкретизувати, критично відноситися до тверджень і їх
формулювань.
Усні вправи з геометрії, як і усні вправи з математики й алгебри, є одним із
засобів активізації навчання та розумової діяльності. Вони мають бути органічно
пов’язані з різними видами робіт на уроці, розв’язуванням задач, лабораторними
та вимірювальними роботами, пов’язаними з обчисленням площ, об’ємів тіл,
допомагати учням засвоїти велику кількість понять і термінів.
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1. УСНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
1.1. Усні обчислення
Усна робота на уроках математики має велике значення – це і бесіди вчителя
з класом або окремими учнями, і міркування учнів при виконанні тих чи інших
завдань тощо. Серед цих видів усної роботи можна виділити так звані усні вправи.
Вони мають велике значення у формуванні обчислювальних навичок і
ввдосконалення знань з нумерації, і в розвитку особистісних якостей дитини.
Створення певної системи повторення раніше вивченого матеріалу дає учням
можливість засвоєння знань на рівні автоматичних навичок. Усні обчислення не
можуть бути випадковим етапом уроку, а повинні знаходитися у методичному
зв’язку з основною темою і носити проблемний характер.
Для досягнення правильності усних обчислень на кожному уроці математики
необхідно виділяти 5-10 хвилин для проведення вправ в усних обчисленнях,
передбачених програмою кожного класу.
Усні вправи проводяться в питально-відповідь формі, всі учні класу
одночасно виконують одні й ті ж вправи.
Усні вправи важливі ще й тим, що вони активізують розумову діяльність
учнів; при їх виконанні активізується, розвивається пам’ять, мова, увага, здатність
сприймати сказане на слух, швидкість реакції.
У поєднанні з іншими формами роботи, усні вправи дозволяють створити
умови, за яких активізуються різні види діяльності учнів: мислення, мова,
моторика. І усні вправи в цьому комплекті мають велике значення.
Усні вправи як етап уроку має свої завдання:
1) Відтворення та коригування певних ЗУН учнів, необхідних для їх
самостійної діяльності на уроці чи усвідомленого сприйняття пояснення вчителя.
2) Контроль вчителя за станом знань учнів.
3) Психологічна підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу.
Так як уроки математики як правило мають крім основного завдання,
пов’язаного з вивченням поточного матеріалу, ще ряд завдань, які відносяться до
закріплення пройденого матеріалу і підготовки до нових тем, а в нашому випадку
до підвищення пізнавального інтересу, то з цієї точки зору і підбираються вправи
до уроку, продумується вид усних вправ.
Для ефективного використання усних вправ, потрібно правильно визначити
їх місце в системі формування понять і навичок.
1.2. Види вправ для усних обчислень
Навички усних обчислень формуються в процесі виконання учнями
різноманітних вправ. Розглянемо основні їх види:
1) Знаходження значень математичних виразів.
4

Пропонується в тій чи іншій формі математичний вираз, потрібно знайти
його значення. Ці вправи мають багато варіантів. Можна пропонувати числові
математичні вирази і літерні (вираз із змінною), при цьому буквам надають
числові значення і знаходять числове значення отриманого виразу.
Вирази можуть пропонуватися в різній словесній формі. Вирази можуть
включати одну і більше дій. Вирази з декількома діями можуть включати дії
одного ступеню або різних ступенів.
Основне значення вправ на знаходження значень виразів – виробити в учнів
тверді обчислювальні навички, а також вони сприяють засвоєнню питань теорії
арифметичних дій.
2) Порівняння математичних виразів.
Ці вправи мають ряд варіантів. Можуть бути дані два вирази, і треба
встановити, чи рівні їхні значення, а якщо не рівні, то яке з них більше або менше.
Можуть пропонуватися вправи, у яких вже є знак рівності і один з виразів, а
інший вираз треба знайти або доповнити.
Головна роль таких вправ – сприяти засвоєнню теоретичних знань,
допомагати виробленню обчислювальних навичок.
3) Рішення рівнянь.
Призначення таких вправ – виробити вміння вирішувати рівняння, допомогти
учням засвоїти зв’язки між компонентами і результатами арифметичних дій.
4) Рішення задач.
Для усної роботи пропонуються прості і складні задачі.
Ці вправи включаються з метою вироблення умінь розв’язувати задачі, вони
допомагають засвоєнню теоретичних знань та вироблення обчислювальних
навичок.
Різноманітність вправ збуджує інтерес у дітей, активізує їхню розумову
діяльність.
1.3. Форми сприйняття усного рахунку
1) Побіжний слуховий (читається вчителем, учнем, записано на магнітофоні) –
при сприйнятті завдання на слух велике навантаження припадає на пам’ять,тому
учні швидко втомлюються. Однак такі вправи дуже корисні: вони розвивають
слухову пам’ять.
2) Зоровий (таблиці, плакати, записи на дошці, рахунки, діапозитиви) – запис
завдання полегшує обчислення (не треба запам’ятовувати числа). Іноді без запису
важко і навіть неможливо виконати завдання. Наприклад, треба виконати дію з
величинами, вираженими в одиницях двох найменувань, заповнити таблицю або
виконати дії при порівнянні виразів.
3) Комбінований.
А також:
• Зворотний зв’язок (показ відповідей за допомогою карток).
• Завдання за варіантами (забезпечують самостійність).
• Вправи у формі гри.
5

1.4. Організація занять з усного рахунку
Щоб навички усних обчислень постійно вдосконалювалися, необхідно
встановити правильне співвідношення в застосуванні усних та письмових
прийомів обчислень, а саме: обчислювати письмово тільки тоді, коли усно
обчислювати важко.
Вправи з усних обчисленнях повинні пронизувати весь урок. Їх можна
поєднувати з перевіркою домашніх завдань, закріпленням вивченого матеріалу,
пропонувати при опитуванні. Особливо добре, якщо разом з цим, спеціально
відводити 5-7 хвилин на уроці для усного рахунку. Матеріал для цього можна
підібрати з підручника або спеціальних збірників. Усні вправи мають відповідати
темі і меті уроку і допомагати засвоєнню матеріалу, що вивчається на даному
уроці, або раніше пройденого матеріалу. Залежно від цього вчитель визначає
місце усного рахунку на уроці. Якщо усні вправи призначаються для повторення
матеріалу, формуванню обчислювальних навичок і готують до вивчення нового
матеріалу, то краще їх провести на початку уроку до вивчення нового матеріалу.
Якщо усні вправи мають на меті закріпити вивчене на даному уроці, то треба
провести усний рахунок після вивчення нового матеріалу. Не слід проводити його
наприкінці уроку, тому що діти вже стомлені, а усний рахунок вимагає великої
уваги, пам’яті та мислення. Кількість вправ має бути такою, щоб їх виконання не
перевтомлювало дітей і не перевищувало відведеного на це часу уроку.
При підборі вправ для уроку слід враховувати, що підготовчі вправи і перші
вправи для закріплення, як правило, мають формуватися простіше і прямолінійно.
Тут непотрібно прагнути до особливого розмаїття в формулюваннях і прийомах
роботи.
Вправи для відпрацювання знань і навичок, а особливо для застосування їх в
різних умовах, навпаки повинні бути одноманітними. Формулювання завдань, по
можливості повинні бути розраховані на те, щоб вони легко сприймалися на слух.
Для цього вони повинні бути чіткими і лаконічними, сформульовані легко і
виразно, не допускати різного тлумачення. У випадках, коли завдання все-таки
важкі для засвоєння на слух, необхідно вдаватися до записів чи малюнків на
дошці.
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2. УСНІ ВПРАВИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РОБОТИ НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ
Однією з ефективних форм організації колективної та індивідуальної
самостійної роботи учнів на уроках математики є систематичне виконання усних
вправ на всіх етапах навчання. Учитель повинен орієнтуватися на те, що,
виконуючи усні вправи, учні не тільки здобувають обчислювальні навички, а
насамперед, закріплюють теоретичні знання, тренують увагу і пам’ять.
Зважаючи на те, що усне опитування на уроках математики є однією з
основних форм оперативної перевірки знань і вмінь учнів, його треба
використовувати на кожному уроці: під час перевірки домашнього завдання,
актуалізації знань із нового матеріалу, фронтального опитування, планового,
тематичного обліку знань, а також під час контролю. Зокрема, вдало підібрана
система усних вправ сприяє розвитку логічного мислення учнів, підвищує їхню
математичну культуру, формує навички тотожних перетворень, підвищує творчу
активність, привчає до уважності, формує вміння планувати свою діяльність.
Усні вправи можна розділити на такі види:
1. Умова вправи сприймається на слух, і після її виконання учні, нічого не
записуючи, повідомляють результат.
2. Учні читають умову вправи (з підручника або дошки), а розв’язують задачу
усно.
3. Учні, розглянувши рисунок і коротку умову задачі з геометрії, усно
знаходять усі необхідні співвідношення між елементами зображеної фігури й
надають відповідь.
4. За умовою задачі учні складають відповідний схематичний рисунок
геометричної фігури або графіка функції, або стислу умову текстової задачі, а
розв’язання виконують без записів.
Учням із початковим рівнем навчальних досягнень можна запропонувати
повторити розв’язання завдань, що попередньо були розглянуті в класі. Такий
диференційований підхід сприяє мобілізації уваги й спонукає до активної участі в
роботі не тільки сильних, але й слабких, неуважних учнів.
За допомогою усних вправ з геометрії на готових кресленнях (додаток 1)
розв’язуються такі дидактичні задачі.
1. Формування навичок застосовувати відповідні теореми до розв’язування
задач.
2. Засвоєння теоретичних знань із поточного матеріалу.
3. Організація навчальної самостійної роботи учнів у процесі розв’язування
задач.
4. Розвиток мовлення учнів.
Усні вправи з геометрії на готових рисунках допомагають заощадити час,
збільшити обсяг матеріалу, що розглядається на уроці, підвищити ефективність
уроку, оскільки не витрачається час на виконання креслення.
Отже, усні вправи мають, різне дидактичне призначення, їх можна розділити
на такі три групи (додаток 2): вправи для актуалізації опорних знань; вправи для
сприйняття й свідомого осмислення матеріалу; вправи на застосування набутих
знань.
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Вправи першої групи вчитель може використовувати перед поясненням
нового матеріалу, їх можна вважати підготовкою до сприйняття теоретичного
матеріалу, вони полегшують вивчення нових понять, тверджень, властивостей.
Вправи другої групи сприяють глибокому усвідомленню вивченого
матеріалу, допомагають учням засвоїти ту або іншу тему. Такі вправи доцільно
використовувати після пояснення нового матеріалу, коли учень утомився й можна
попрацювати усно. Одночасно вчитель має можливість перевірити глибину
засвоєння нового матеріалу.
Вправи третьої групи дають можливість застосовувати набуті знання.
Виконання таких вправ сприяє формуванню вмінь і навичок, розвиває логічне
мислення, творчі здібності.
Готуючись до уроку, потрібно ретельно відбирати матеріал, систематизувати
його, продумувати перехід від одного завдання до іншого відповідно до мети
навчання. Під час складання системи завдань і визначення форм організації усної
роботи вчитель повинен ураховувати індивідуальну підготовку учнів, схильність
й здатність до усних обчислень.
Необхідно розуміти, що особливо вагоме значення мають усні вправи для
формування свідомого засвоєння означень, законів і властивостей арифметичних
дій, степенів, логарифмів тощо. На простих, але різноманітних прикладах учні
повинні відпрацьовувати навички використання властивостей і законів, що
вивчаються. Іноді буває досить тільки змінити порядок дій, виконати кілька
найпростіших перетворень, що спираються на означення, основні властивості
математичного поняття, і розв’язання прикладу значно спрощується. Учитель
ставить учням такі запитання: як простіше обчислити? чи немає більш
раціонального шляху розв’язання? чи можна виконати обчислення по-іншому,
коротше? чи існує більш легкий спосіб обчислення? які властивості, закони
«працюють» під час розв’язування того чи іншого завдання? Вчителю треба
пам’ятати, що фундаментом для подальшого засвоєння будь-якої теми є
сформовані обчислювальні навички. Формуванню обчислювальних навичок
сприяють раціональні прийоми обчислення (додаток 3).
Під час складання завдань для усної роботи необхідно враховувати вікові
особливості дітей. На уроках у середній ланці можна застосувати нестандартний
запис усного рахунку (додаток 4), а також усний рахунок у вигляді змагань
(додаток 5), усний рахунок з елементами ігрової діяльності (додаток 6).
Так, у п’ятому класі можна застосувати «Математичне лото», причому не
завжди лото повинен виготовляти сам учитель. Іноді, наприкінці вивчення теми,
учням можна запропонувати самостійно виготовити «Математичне лото».
Зазвичай учні з ентузіазмом виконують таку роботу, а ще з більшим азартом
грають у «лото» на уроці, обмінюючись, картками.один з одним.
Самостійно виготовляючи «Математичне лото», учні повторюють тему, що
вивчили; вчаться виділяти в ній головне; відбираючи завдання, аналізують та
систематизують їх. Скласти завдання складніше, ніж його розв’язати. У результаті
цього розвивається творча активність дітей, проявляється їхня ініціатива.
З метою урізноманітнення форм проведення аналізу контрольної роботи
можна запропонувати учням провести змагання «Хто швидше?» між рядами або
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між хлопчиками й дівчатками. До завдань змагання включаються приклади,
аналогічні завданням контрольної роботи, але такі, з якими можна впоратися
усно. Це дає можливість більш ефективно проаналізувати контрольну роботу,
оскільки під час такого змагання формується вміння зосереджуватися,
спостерігати. А головне, підвищується інтерес дітей до математики.
Усна контрольна робота трохи відрізняється від традиційної. Тут учень ніби
сам себе контролює за допомогою завдань учителя. Учень робить висновки про
свій рівень засвоєння матеріалу, вчитель не бачить його невдач. Тому усна
контрольна робота частіше має навчальний характер. Під час проведення усної
контрольної роботи учень змушений працювати в темпі, який задає вчитель,
контролювати свої дії і використовувати увесь матеріал теми. Очевидно, що, хоча
такий урок і називається усною контрольною роботою, не завжди контроль є
головною його метою. Найвища мета уроку – навчання раціональних прийомів
роботи, без яких неможлива творчість. Робота може тривати частину уроку або
весь урок.
Незважаючи на позитивние сприяння усної роботи засвоєнню знань,
формуванню вмінь та навичок, не слід надмірно нею захоплюватися. Важливо,
щоб усна робота була органічно пов’язана і збалансована з письмовими видами
роботи на уроці. Проведення усної роботи є одним із засобів навчання
математики, а не є самоціллю.
Додаток 1.
Суміжні кути

Додаток 2.
Округлення десяткових дробів
Вправи па актуалізацію знань
1. Які з наведених величин можуть бути точними, а які наближеними?
а) У шкільній бібліотеці 5000 книг;
б) у класі 32 учні;
в) відстань від Запоріжжя до Бердянська 200 км;
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г) довжина спортзали 20 м;
д) у коробці 12 олівців.
2. Між якими сусідніми натуральними числами стоїть кожен із дробів: 5,97;
1,03; 132,2; 8,75?
3. Округліть:
а) до десятків: 23; 15; 841; 1078;
б) до сотень: 647; 8739; 15981; 986.
Вправи на сприйняття й осмислення нового матеріалу
1. Прочитайте запис і назвіть, до якого розряду округлені числа:
а) 9,56927 = 9,5693; б) 0,378102=0,4;
в) 12,3631 = 12,36; г) 10,1287 = 10,129;
д) 18,327 = 18; є) 7,021 =7,0.
2. Округліть:
а) до десятих: 17,25; 0,118; 35,579;
б) до десятків: 11,2; 27,96; 340,8;
в) до сотих: 3,028; 317,834; 112,5018;
г) до сотень: 162,3; 701,79; 5337,325.
Вправи на застосування набутих знань
1. Яку цифру можна підставити замість зірочки, щоб була правильною
наближена рівність?
а) 318,* = 318,6; 736,92* = 736,92;
б) 23,1* =23,1; 736,* = 736;
в) 115,1* = 115,2; 1*,2 = 20.
2. Число спочатку округлили до десятків, потім до сотень, потім до тисяч. Чи
завжди одержимо той самий результат, якщо округлимо задане число відразу до
тисяч?
Додаток 3.
Способи швидкого додавання та віднімання натуральних чисел
Правило 1. Якщо один із доданків збільшити на кілька одиниць, то із
здобутої суми треба відняти стільки ж одиниць.
364+592 =364+(592+8)-8=364+600-8=964-8=956.
Правило 2. Якщо один із доданків збільшити на кілька одиниць, а другий
зменшити на стільки ж одиниць, то сума не зміниться.
997+856 = (997+3)+(856-3) = 1000+853 = 1853.
Правило 3. Якщо від’ємник збільшити на кілька одиниць і зменшуване
збільшити на стільки ж одиниць, то різниця не зміниться.
1351-994 = (1351+6)-(994+6) = 1357-1000 = 357.
Правило 4. Якщо від суми двох чисел відняти різницю цих чисел, то в
результаті дістанемо вдвічі менше число, тобто (а+Ь)-(а-Ь) = 2Ь.
(47+24)-(47-24) = 48.
Правило 5. Якщо до суми двох чисел додати їх різницю, то в результаті
дістанемо вдвічі більше число, тобто (а+Ь)+(а-Ь) = 2а.
(65+34)+(65-34) = 130.
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Додаток 4.
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3. СИСТЕМА УСНИХ ВПРАВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ
ДИДАКТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
У наш час традиційний погляд на зміст навчання математиці, її ролі та місця
в загальній освіті переглядається та уточнюється. Поряд із підготовкою учнів, які
в подальшому у своїй професійній діяльності будуть користуватися математикою,
важливим стає забезпечення деякого гарантованого рівня підготовки усіх
школярів, незалежно від спеціальності, яку вони оберуть в майбутньому.
Математика, давно ставши мовою науки і техніки, нині все ширше проникає
в повсякденне життя, і у традиційно далекі від неї галузі. Комп’ютеризація
суспільства, упровадження сучасних інформаційних технологій вимагають від
людини математичної грамотності буквально на кожному робочому місці. Це
передбачає і конкретні математичні знання, і певний стиль мислення, що виробляє
тільки математика.
У школі математика служить опорним предметом для вивчення суміжних
дисциплін. Не можна недооцінювати також впливу математичної освіти і на
предмети гуманітарного циклу. Розширюється коло школярів, для яких
математика стає професійно значимим предметом.
Усні вправи є одним з випробуваних засобів, які сприяють кращому
засвоюванню курсу математики в середній школі. Вони розвивають в учнів
уважність, спостережливість, ініціативу, підвищують дисципліну і викликають
інтерес до роботи. За їх допомогою на уроці встановлюється оперативний і
ефективний зворотній зв’язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес
оволодіння учнями конкретними знаннями та вміннями. Усні вправи дають
можливість без великих затрат часу багаторазово «програвати» типові ситуації та
прийоми міркувань, проводити роботу з формування логічної та мовної культури
учнів.
Найдоцільнішими усні вправи є під час закріплення та повторення
навчального матеріалу.
У 7 класі при вивченні теми «Ознаки рівності трикутників» формування
алгоритму застосування ознак рівності трикутників доцільно проводити усними
вправами типу: «Знайти пари рівних трикутників. Довести це».
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При цьому істотним моментом є виділення трьох пар відповідно рівних
елементів трикутників і висновок про їхню рівність. Цьому буде сприяти
зображення на малюнках рівних елементів одним кольором.
Задачі на розв’язування прямокутного трикутника зустрічаються протягом
вивчення всього курсу геометрії, а також на уроках фізики. Формуванню умінь і
навичок знаходження невідомих елементів трикутника приділяю особливу увагу,
використовуючи вправи «Знайди х».

Розв’язування таких вправ формує алгоритмічне мислення, виховує уміння
діяти за заданим алгоритмом і конструювати нові.
Добре розвинуті в учнів навички усної лічби – одна з умов їх успішного
навчання в старших класах. Усні вправи ефективні, так як діють на учнів
мобілізуюче, своєю простотою захоплюють і слабких учнів.
Значний позитивний ефект під час навчання математики можна отримати,
коли після вивчення кожного математичного факту (введення нового поняття,
ознайомлення з його властивостями, із властивостями математичних дій тощо)
запропонувати учням навести приклади.
Так, при вивченні теми «Ознаки подільності» пропоную учням скласти
«Лабіринт», в основу якого покладена одна з ознак подільності, наприклад:
Ознака подільності
Ознака подільності
на 5
на 3
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Такі приклади допомагають учням швидше з’ясовувати головне, формують
уміння застосовувати отримані знання на практиці. Складаючи вправи, наводячи
власні приклади, учень вчиться працювати самостійно і творчо.
Доцільно робити так, щоб усна лічба сприймалася учнями як цікава гра. Тоді
вони самі уважно стежать за відповідями один одного.
Усна лічба може бути максимально варіативною як за змістом, так і за
формою. Її можна проводити у вигляді змагання між командами, впорядкування
відповідей, математичного диктанту, гри «Сходинки», виконання завдань блоксхеми, ігор «Математичне лото», «Естафета», «Слабка ланка», «За хвилину
розв’яжи» тощо.
Ось деякі прийоми усної лічби, які я досить часто використовую на своїх
уроках.
1. Гра «Руханка». Такі вправи особливо необхідні для учнів 5–6 класів, щоб
дати змогу дітям відпочити. Наповнюю їх математичним змістом. Наприклад,
пропоную учням таке завдання: присідати, коли називаю додатне число,
нахилятися вперед – коли від’ємне; або дробове число та ціле; правильний дріб та
неправильний тощо.
2. Естафета. На дошці заздалегідь написані приклади в три або два
стовпчики. Учні об’єднуються у три команди (за рядами) або команди (дівчата –
хлопці). Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки,
розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на
своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та
команда, яка швидше і без помилок виконає всі завдання.

3. «Ланцюжок». Перший приклад записано повністю, а у всіх інших –
замість першого числа стоїть «зірочка». Що за нею ховається, кожен наступний
учень дізнається лише тоді, коли попередній повідомить йому відповідь до свого
завдання. Ця відповідь і буде невідомим першим числом. У такій грі всі повинні
бути дуже уважними, оскільки помилка одного учасника перекреслює роботу всіх
інших.
Наприклад:
Обчислити і продовжити закономірність:
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Виконання таких вправ активізує пізнавальну діяльність, сприяють розвитку
логічного мислення та аналітичних здібностей учнів, стимулюють і підвищують
їх інтерес до навчання.
Щоб зацікавити учнів під час усної лічби, можна зашифрувати дати подій,
наприклад, дати життя визначних математиків, з біографіями яких знайомляться
учні на уроці. Можна запропонувати учням відгадати задумане слово, або вислів
про математику, розв’язавши послідовно букви, що відповідають правильним
розв’язкам.
Це завдання типу:
1) Розташуй числа в порядку збільшення і розшифруй слова. Що вони
означають?

(ТРАПЕЦІЯ)

(ТРИКУТНИК)
2) Розташуй числа в порядку зменшення модулів і ти дізнаєшся назву най
північнішої точки суші Землі.

(ЧЕЛЮСКІН)
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Перелік та опис форм усної лічби, звичайно, можна продовжити. Досвід
роботи показує, що усні вправи при вмілому їх використанні відіграють неабияку
роль у підвищенні ефективності уроку. Усна лічба повинна проводитися у
швидкому темпі, якщо йдеться про відпрацювання навичок. Але якщо усні вправи
використовуються з метою закріплення тільки що вивченого, то в цьому випадку
недоцільно квапити учнів. Чим свідоміші будуть їх дії на початку формування
навичок, тим глибшим і міцнішим буде їх засвоєння.
Під час використання усних вправ не слід запитувати лише учнів, які добре
встигають з математики – це послаблює ініціативу й активність учнів, яким
математика дається важче. Щоб дати можливість поміркувати всім, сильним
учням пропоную роль «учителя»: запитувати і перевіряти відповіді.
Усні вправи допомагають отримати оптимальне розв’язання педагогічних
завдань на всіх етапах навчання. Та виникає питання: як оцінювати роботу учнів
під час виконання усних вправ. Разом із застосуванням традиційних методів
оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовую свою валюту –
«бонуси», що дає можливість:
1) підтримки ініціатив та ідей, запропонованих учнями самостійно;
2) стимулювати мотивацію учнів до навчання й отримання знань;
3) активізувати і заохочувати учнів;
4) і саме головне: оцінювання досягнень учнів, незалежно від того, чи вони
значні, чи скромні – якщо вони є результатом справжніх зусиль учня.
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4. ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СУПРОВОДУ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Сучасні інформаційні технології дають можливість вчителю використовувати
комп’ютерну техніку (мультимедійний проектор, інтерактивну дошку,
демонстраційні монітори) для проведення уроків з використанням візуальних
зображень, звукових ефектів, анімації, мультимедіа та інших комп’ютерних
спецефектів. Це дає можливість зосередити увагу учнів на необхідному фрагменті
уроку, акцентувати ту чи іншу подію уроку. Анімаційні зображення,
мультимедійний супровід дають учням можливість зрозуміти явища, події, які
змінюються в часі та просторі.
Мультимедійна техніка дає можливість проводити віртуальні досліди,
побудови об’ємних зображень, виконання поетапних математичних процедур.
Як приклад, в даній збірці представлені створені уроки математики з
мультимедійним супроводом на теми:
«Многокутники» – 5 клас;
«Ознаки паралельності прямої і площини та паралельності прямих. Існування
площини, паралельної даній площині» – 10 клас;
«Побудова перерізів многогранників» – 11 клас.
Урок з математики в 5 класу мав на меті систематизувати і узагальнити
знання з теми «Многокутники» в ході розв’язання задач, як усних, так і
письмових та виховувати творче і логічне мислення в процесі розв’язування
задач.
Заняття побудовано з урахуванням вікових особливостей учнів середнього
шкільного віку. За допомогою засобів анімації були поєднані принципи
доступності і науковості викладання. Для цього була використана програма Power
Point з пакету Microsoft Office.
Проведення уроку на тему «Многокутники» за допомогою сучасних
технологій в мультимедійному класі дає можливість ефективно використовувати
наочність, анімацію, розглянути значний обсяг теоретичного та практичного
матеріалу. (Додаток 3)
Перша частина мала на меті повторити пройдений матеріал, знати
класифікацію трикутників за кутами і сторонами, вміти їх розрізняти і називати їх
елементи та знати формули для знаходження периметру відомих фігур (Слайди
1-9). За допомогою анімації діти мали можливість повторити означення
многокутника, визначити фігури, що не є многокутниками (слайд 2,3), рух фігур
та їх кольорове зображення дає можливість ефективно використати наочність,
підключити зорову пам’ять. Мислення дітей даного віку наочно-образне, тому
поєднання почутого та побаченого на інтерактивній дошці сприяє швидкому та
якісному опануванню знань та засвоєнню програмового матеріалу.
На фрагментах слайду 4 учні пригадують формули знаходження периметрів
трикутника, прямокутника, квадрата. Поетапність зображення формул дає
можливість акцентувати увагу учнів на конкретному питанні.
Слайди 5-9 використовуються для проведення класифікації трикутників за
сторонами і кутами. За допомогою анімаційних стрілок звертається увага учнів на
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елементи прямокутного та рівнобедреного трикутників (катети, гіпотенузу, бічні
сторони). На слайді 9 подана загальна таблиця класифікації трикутників за
сторонами і кутами.
Анімацію також використано при розв’язуванні задачі на побудову. На
фрагментах слайду 10 показано як пряма перетинає чотирикутник, утворюючи
різні фігури, відповідно до умови задачі.
На слайді 11 розглянуто поетапний розв’язок шести задач на знаходження
периметру многокутників.
Цікаво можна використати анімацію для розв’язування задач на розвиток
творчого та логічного мислення, просторову уяву (слайд 12, задача на
знаходження кількості трикутників та слайди 13-16, задачі на визначення зайвої
фігури).
Питання для підведення підсумку уроку подані на слайді 17.
Проведення уроків в мультимедійному класі є досить доцільним для учнів 5-х
класів, оскільки у дітей даного віку такі уроки викликають велику зацікавленість,
вони є результативними, дозволяють виконати значний об’єм завдань, розвивають
пізнавальний інтерес учнів.
Використовуючи мультимедійні технології на уроці, є можливість розглянути
та вивчити велику кількість теоретичного та практичного матеріалу.
Застосування мультимедійного супроводу на уроках математики, дає
можливість створювати високоефективні сучасні уроки і має великі перспективи в
навчально-виховному процесі.
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5. ПІДБІР УСНИХ ВПРАВ ДО РІЗНИХ ТЕМ КУРСУ МАТЕМАТИКИ
У 5 КЛАСІ
Тема. Ряд натуральних чисел (1 год)
Мета. Узагальнення і поглиблення знань учнів про натуральні числа. Учні
повинні вміти розпізнавати натуральні числа, наводити їх приклади.
Методичні поради
Слід акцентувати увагу учнів на нескінченності множини натуральних
чисел і зауважити, що 0 не є натуральним числом. Нерідко в учнів виникає
запитання, чому 0 не відносять до натуральних чисел. Тут важливо пояснити
умовність такої домовленості.
Бажано, щоб для натурального числа n (n>1) учні вміли записувати в
загальному вигляді попереднє і наступне натуральні числа. Було б добре, якби
учні зрозуміли, що між натуральними числами п і п + k міститься рівно k-1
натуральне число.
Усні вправи
1. Додайте: 48 і 7; 16 і 9; 25 і 34; 52 і 49.
2. Відніміть: 6 від 14; 7 від 23; від 32 число 8; від 45 число 19.
3. Помножте: 12 і 4; 5 і 20; 13 і 6; 10 і 100.
4. Поділіть: 36 на 12; 55 на 11; на 8 число 96; на 20 число 160.
5. Біля школи ростуть каштани і тополі. Каштанів росте 7, а тополь – у 3 рази
більше. Скільки дерев росте біля школи?
6. У школі вчиться 370 учнів. Чи знайдеться серед них хоча б 2 учні, які
народилися в один і той самий день?
7. В Оленки двокопієчних монет стільки, скільки десятикопієчних. Усього у
неї 60 к. Скільки грошей в Оленки двокопієчними монетами?
Тема. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел (3 год)
Мета. Поглиблення знань учнів про десяткову систему числення, введення
понять клас та розряд. Учні повинні дотримуватися правил читання і запису
натуральних чисел, називати класи і розряди натурального числа.
Методичні поради
Учні, як правило, легше засвоюють поняття клас, ніж поняття розряд.
Значну частину навчального часу варто приділити формуванню навичок
читання і запису багатоцифрових чисел. Одна з ефективних форм роботи –
математичний диктант. Слід звернути особливу увагу на запис і читання
натуральних чисел, деякі розряди яких дорівнюють нулю. Бажано, щоб учні
розуміли, що подвійна назва розряду (а одиниць тисяч, Ь десятків мільйонів
тощо) однозначно визначає місце цифри в записі числа.
Потрібно звернути увагу учнів на те, що запис натурального числа починати
з цифри 0 некоректно.
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Усні вправи
1. На скільки: 18 більше за 6; 4 менше від 12?
2. У скільки разів: 18 більше за 6; 4 менше від 12?
3. Прочитайте число:
1) 94 276; 2) 127 305; 3) 502 900; 4) 1 006 005.
4. Обчисліть:
1)12-5 + 1; 3)12-(5+1); 5) 12 : (5 + 1);
2)12-5-1; 4) 12-(5-1); 6) 12 : (5 - 1).
5. Яке найбільше і яке найменше чотирицифрові числа можна записати,
використовуючи по одному разу цифри 0; 2; 6 і 8 ?
6. Двоцифрове число закінчується цифрою 4. Якщо до цього числа додати
число, яке записане тими самими цифрами, але в зворотному порядку, то
отримаємо число 99. Яке це число?
1. Назвіть п’ять послідовних натуральних чисел, починаючи з числа: 1)423;
2)1658; 3)2997.
2. Назвіть у зворотному порядку п’ять послідовних натуральних чисел,
починаючи з числа: 1) 358; 2) 1573; 3) 4001.
3. Прочитайте число:
1)202201;
3)2200021; 5)2000020002;
2) 220 021;
4) 2 020 202 020; 6) 20 000 200 002.
4. Обчисліть:
1)28:4 + 3;
3)28:4-3;
2) 28: (4 + 3);
4) 28: (4-3).
5. Назвіть усі чотирицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 2.
6. Чому дорівнює різниця шестицифрового і п’ятицифрового чисел, для
запису яких використано лише цифру 1?
1. Скільки існує цифр? Скільки існує натуральних чисел?
2. Чи існує:
1) найбільше натуральне число;
2) найменше натуральне число?
3. Яке найбільше трицифрове число? Яке найменше трициф-рове число?
Скільки всього трицифрових чисел? Скільки чотирицифрових чисел?
4. Яка цифра в числі 465 321 598 702 стоїть у розряді:
1) сотень;
3) сотень мільйонів;
2) сотень тисяч;
4) сотень мільярдів?
5. Яке число записано у вигляді суми розрядних доданків:
1) 80 000 + 6000 + 300 + 50 + 8;
2) 9 000 000 + 700 000 + 5000 + 2;
3) 1 000 000 000 + ЗО 000 + 100 + 9;
4) 500000 + 5000 + 50?
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6. Як записується цифрами число шістсот п’ять мільйонів двадцять чотири
тисячі сімдесят:
1) 650 024 700;
3) 605 024 070;
2) 650 240 070;
4) 605 204 700 ?
7. До якого шестицифрового числа треба додати одиницю, щоб отримати
семицифрове число?
8. До якого трицифрового числа треба додати найбільше двоцифрове число,
щоб отримати найменше чотирицифрове число?
Тема. Площина. Пряма. Промінь (2 год)
Мета. Введення понять площина, пряма, промінь. Учні повинні розпізнавати
прямі і промені, зображувати їх за допомогою лінійки, описувати понятгя
промінь.
Методичні поради
Слід зазначити, що так само, як точка і відрізок, площина, пряма і промінь –
об’єкти абстрактні.
За допомогою фігур, що розглядаються, формується уяв-.іення в учнів про
нескінченність. Важливо, щоб учні розуміли, що в зошиті можна зобразити лише
частину прямої або променя у вигляді відрізка.
Нерідко учні намагаються з’ясувати, чи складається пряма з точок. Тут краще
пояснити, що пряма є дещо ціле, а точки можуть належати прямій або не
належати їй.
Усні вправи
1. Прочитайте число:
1) 5002030; 2) 7316000000;
3) 40040040004.
2. Подвойте число 26. Знайдіть половину числа 26. Потройте число 27.
Знайдіть третину числа 27.
3. Виконайте дії:
1) 64 + 36:4;
3) 120-20-4;
2) (64+ 36): 4;
4) (120-20) • 4.
4. О 10 год ранку зі станції вирушив поїзд зі швидкістю 60 км/год. На якій
відстані від станції буде поїзд о 15 год того самого дня, якщо рухатиметься весь
час з цією самою швидкістю і без зупинок?
5. Скільки можна провести відрізків, кінцями яких будуть: 1) 2 задані точки;
2) 3 задані точки; 3) 4 задані точки?
6. Петрик і Михайлик учаться в одній школі. Петрик живе біля однієї кінцевої
зупинки автобуса, а Михайлик – біля іншої. Коли вони їдуть до школи, то Петрик
виходить на п’ятій зупинці, а Михайлик – на сьомій. Скільки всього зупинок на
цьому маршруті?
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Тема. Шкала. Координатний промінь (2 год)
Мета. Формування в учнів поняття координатний промінь, ознайомлення їх
із позначенням натуральних чисел на промені. Учні повинні вміти наводити
приклади шкал, описувати поняття координатний промінь, зображувати
координатний промінь та числа на координатному промені, читати шкали.
Методичні поради
Бажано як наочні посібники продемонструвати на уроці лсякі прилади зі
шкалами (амперметр, вольтметр, штангенциркуль тощо).
Учні повинні розуміти, що координатний промінь – Іде нескінченна шкала,
для якої одиничний відрізок можна вибрати довільним чином.
Також слід пояснити, що положення точки на промені однозначно
визначається її координатою, і навпаки.
Усні вправи
Виконайте додавання:
1)18 + 14; 2) 180+.140; 3)180+14; 4) 18+’140. У п’ять однакових мішечків
розкладено порівну 10 кг цукерок. Скільки потрібно таких мішечків, щоб
розкласти 30 кг цукерок?

Рис. 7
Які з точок А, О, Q, М, В, S, Т, Е, F, P (рис.7) належать:
1) прямій КР;
2) променю ВС;
3) відрізку SF?
Чи перетинаються зображені на рис.7:
1) промінь ВС і пряма КР;
2) пряма КР і відрізок SF;
3) промінь ВС і відрізок SF?
Назвіть трицифрове число, в якого цифра десятків у 3 рази більша за цифру
одиниць і на 3 менша від цифри сотень. Скільки існує таких чисел?
Тема. Порівняння натуральних чисел (3 год)
Мета. Формування навичок порівняння натуральних чисел. Учні мають
описувати правило порівняння натуральних чисел, розв’язувати завдання, в яких
передбачено порівняння натуральних чисел.
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Методичні поради
У попередніх класах учні порівнювали натуральні числа. Тому ця тема не
викликає ускладнень. Тут новим є порівняння чисел за допомогою координатного
променя.
Потрібно звернути увагу, що при порівнянні величин їх попередньо треба
звести до однієї одиниці виміру.
Усні вправи
1. Яке з чисел 516 і 615 розташоване на координатному промені лівіше?
2. Яке з чисел 405 і 504 розташоване на координатному промені правіше?
3. Які натуральні числа лежать на координатному промені між числами 2508 і
2515?
4. Назвіть 4 числа, які лежать на координатному промені:
1) лівіше від числа 16;
2) правіше від числа 101.
5. Скільки натуральних чисел розташовано на координатному промені
правіше від числа: 1) 0; 2) 999 999 999 999?
А

6. О 8 год термометр показував температуру 4°С, а о 14 год – 12°С. Чому
дорівнює ціна поділки цього термометра, якщо його стовпчик піднявся на 4
поділки?
7. Скільки променів зображено на рис. 10?
8. Шість однакових діжок вміщують 320 л води. Скільки літрів води
вміщують 15 таких діжок?
1. Прочитайте запис:
1) 32>16; 2) 17 < 20; 3) 4 < 5 < 6; 4) 102 < 106 < 107.
2. Які з наведених нерівностей є правильними:
1) 483 < 501; 2)196 > 202; 3) 994 > 899; 4) 1024 > 1204?
3. Назвіть чотирицифрове число, яке закінчується цифрою 7 і менше від 1017.
4. Назвіть трицифрове число, яке ділиться на 5 і менше від 118.
5. Назвіть найменше натуральне число, яке можна підставити замість т у
нерівність т > 734, щоб ця нерівність стала правильною.
6. Назвіть найбільше натуральне число, яке можна підставити замість п у
нерівність п < 3108, щоб ця нерівність стала правильною.
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7. Петрик і Михайлик мали порівну грошей. Петрик купив 7 однакових
зошитів, а Михайлик – 15 таких зошитів, і в нього залишилось на 2 гри. 40 к.
менше грошей, ніж у Пет-рика. Скільки коштує один зошит?
1. Обчисліть:
1) (27+13)-8; 3) (82-71)-6; 5) 63 : (25 - 16);
2) (56-26)-9; 4) (128- 53): 3; 6) 120 : (26 + 14).
2. Відомо, що 24*5 > 2475. Яка з наведених цифр може стояти замість
зірочки:
1) 0;
2) 4;
3) 8;
4) 7;
5) 9?
3. Які цифри можна поставити замість зірочок, щоб була правильною
нерівність (розглянути всі можливі випадки):
1) 4002 > *997;
3) 25 998 < 25 ***;
2)9004 < *009;
4)2001> 2*** ?
4. У числах замість однієї або кількох цифр поставили зірочки. Чи можна
стверджувати, що:
1) 975 <97*5; 3) 999 <1*00; 5) 99*9 <99*9;
2) 5246<52*6; 4) 9996<999*; 6) 1000 >9**?
5. Кількість води в діжці щохвилини подвоюється. Діжку можна наповнити за
10 хв. Яка частина діжки наповниться за останню хвилину? За скільки хвилин
наповниться половина діжки?
6. У коробці лежать 5 червоних і 3 зелених олівці. Навмання з неї виймають
по одному олівцю. Скільки олівців треба взяти, щоб серед них були принаймні
два червоних і один зелений?
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ВИСНОВКИ
Одним з найважливіших засобів інтенсифікації навчання математиці є
впровадження ефективної систематизації навчального матеріалу для усного
обчислення.
До усного опитування доцільно вдаватися майже на кожному уроці: у процесі
перевірки домашнього завдання, активізації знань за новим матеріалом, при
фронтальному опитуванні, плановому тематичному обліку знань. Вдало підібрані
і систематично виконувані усні вправи сприяють розвиткові логічного мислення
учнів, підвищують їх математичну культуру, формують важливі навички
тотожних перетворень, збуджують творчу активність, привчають до
зосередженості.
Оволодіння навичками усних обчислень корисно ще і тому, що вони
прискорюють письмові обчислення, дозволяють вдосконалювати їх. Наявність в
учнів навичок усних обчислювань впливає на степінь набування в них
раціональних та безпомилкових обчислювальних вмінь.
Крім того, що усний рахунок на уроках математики сприяє розвитку і
формування міцних обчислювальних навичок і вмінь, він також відіграє важливу
роль у прищепленні і підвищення у дітей пізнавального інтересу до уроків
математики, як одного з найважливіших мотивів навчально-пізнавальної
діяльності, розвитку логічного мислення, і розвиткуособистісних якостей дитини.
На наш погляд, викликаючи інтерес і прищеплюючи любов до математики за
допомогою різних видів усних вправ, учитель буде допомагати учням активно
діяти з навчальним матеріалом, пробуджувати у них прагнення удосконалювати
способи обчислень і рішення задач, менш раціональні замінювати більш
досконалими. А це – найважливіша умова свідомого засвоєння матеріалу.
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Тема: Натуральні числа та дії над ними
5 клас
Тип: узагальнення та систематизація знань, підсумкове повторення
вивченого
Форма: ділова гра
Мета: дидактична – розвивати швидку роботу думки і уважність; створити у
школярів позитивну мотивацію до виконання розумових і практичних дій;
розвивати інтерес в учнів не тільки до змісту, але й до процесу оволодіння
знаннями; методична – закріпити і перевірити рівень знань, умінь і навичок
виконання арифметичних дій з натуральними числами; навчити учнів
використовувати нестандартні прийоми й методи; удосконалити навички рішення
текстових завдань, що використовують операції над числами, навички рішень
найпростіших рівнянь; навчання дітей правилам пожежної безпеки і дбайливого
ставлення з вогнем; виховна – виховувати в учнів почуття задоволення від
можливості показати на уроці свої знання не тільки з математики, але і в інших
областях шкільних знань; виховувати любов до математики.
Допоміжні матеріали: шкільний стенд або плакати пов’язані з темою
«Обережно пожежа» або «Бережися пожежі»; малюнки учнів на протипожежну
тематику (можна взяти у педагога-організатора, щоб були учнів різних класів);
презентація створена за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint 2007
(можна за допомогою версії, яка встановлена на вашому комп’ютері).
Хід уроку
І. Організаційна частина. (2 хв.)
ІI. Актуалізація опорних знань. (3 хв.)
Слова вчителя.
Давайте разом дамо відповідь на одне просте питання: Яку роль у житті
людини відіграє вогонь, та де ми його використовуємо?
Очікувана відповідь: Вогонь в нашому житті відіграє важливу роль. З його
допомогою ми можемо готувати їжу, зігрівати оселі, пересуватися на транспорті.
Вчитель: Так, правильно, але також за допомогою вогню розвивається наука
і техніка – все повязане з вогнем. Без вогню життя на землі неможливе!
Але вогонь може також бути страшним і злим. Коли виникає пожежа, його
руйнівна сила завдає значних матеріальних збитків, і в багатьох випадках
приводить до загибелі людей і тварин.
III. Випробування для майбутніх пожежників.
№1. Цифрою 1 познач твердження які істинні, цифрою 0 – помилкові.
1. Рівність a + b = b + a вірно при будь-яких значеннях букв.
2. Вираз 248 - (y +48) дорівнює 200 – у.
3. Якщо спростити вираз 7у + у – 2у, то воно буде дорівнює 5у.
4. Вираз 285 – х = 14 не є рівнянням.
5. Рівняння х + 175 = 130 не має ні одного кореня серед натуральних чисел.
6. Якщо число розділити на 0, то виходить те саме число.
7. Площа квадрата зі стороною a обчислюється за формулою S = a2 .
8. 33 = 9.
9. 34 * 26 - 34 * 25 = 34
10. Площа прямокутника дорівнює 96 см2. Якщо довжина дорівнює 6 см, то
ширина дорівнює 576 см.
№2. Задачі пожежників (Ділова гра).
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1. У результаті залишеного в лісі багаття виникла пожежа і згоріло 40 га лісу.
Скільки вуглекислоти зміг би поглинути цей ліс за добу, якщо за 1 годину один
гектар лісу поглинає 8 л вуглекислоти?
2. В результаті гри з сірниками на колгоспному полі був підпалений стіг сіна
масою 95 тонн. Вартість однієї тонни сіна становить 500 грн. Визначте збиток,
нанесений колгоспу.
3. Через скільки хвилин пожежна автомашина доїхала на місце пожежі, якщо
вона проїхала 16 км зі швидкістю 800 м/хв?
№3. Ти вважаєш себе уважним?
Слухаємо питання, якщо вважаєте, що потрібно вчинити саме так, кажете
хором: «Це – я, це – я, це всі мої друзі!». Якщо не так, то мовчіть.
Хто цікавий і веселий,
знає правила усі,
зберігає рідну школу
від шкідливого вогню?
Хто підпалив траву біля будинку,
Запалив непотрібне сміття?
А згорів ще гараж знайомих
І будівельний паркан?
Хто сусідським дітлахам
все пояснює у дворі,
небезпечна гра з вогнем
Бо завершується горем?
Хто крадькома в куточку,
палив щось на горищі?
Вогонь поглинув старий стіл –
Ледве сам ти уцілів.
Хто пожежним допомагає,
Правила не порушує?
Може прикладом він стати
Як для хлопців, так дівчат?
IV. Розв’язуємо завдання у зошитах
«Бережіть ліс від пожежі»
а) Знайдіть площу кожного виду лісу, якщо площа соснових насаджень в 3
рази більше площі дубових насаджень, а загальна з площа становить 80 га.
б) Скільки тонн пилу може затримати весь ліс на рік, якщо сосновий ліс в 1 га
може затримати на кронах дерев до 35 тонн пилу на рік, а дубових – 54 тонни.
Згорілий ліс відновиться тільки через 30-100 років.
«Скільки коштує пожежа?»
За завданий державі збиток у результаті гри з вогнем школярів, батьки
повинні виплатити 600000 грн. Скільки років вони будуть виплачувати цю суму,
якщо відрахування від їхньої зарплати становлять одну третю частину щомісяця?
Заробітна плата батька – 9000 грн., матері – 6000 грн.
V. Робота з різнорівневими картками.
Рівень 1
1. Запишіть від'ємник: (299 +17) – 74:2
а) 74:2 б) 299 +17 в) 74
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2. Спростіть вираз 333 – а +77
а) 256 – а б) 410 – а в) 409 – а
3. Коренем, якого з наступних рівнянь є число 6?
а) х +6 = 0 б) 18х = 108 в) 4 * (х – 3) = 64
4. Різниця 20 – х є натуральне число. Яке із запропонованих значень може
приймати х?
а) 19 б) 20 в) 21
5. Виконайте дії 203540 + (20060 - 3600)
а) 227200 б) 220000 в) 187080
6. Виберіть із запропонованих рівностей рівність, відповідну до
розподільного закону множення щодо вирахування
а) 23 * (mn) = 23 * m – 23 * n
б) 24 – (17 – a) = 7 + a
в) 18 * b – 6 * b = 12 * b
7. Запишіть формулу, за якою можна знайти ціну виробу (а), якщо вартість
виробів позначити буквою b, а їх кількість – буквою n.
а) a = b: n б) a = n: b в) a = b * n
8. Знайдіть сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює периметру
прямокутника зі сторонами 6 см 5 мм і 10 см 1 мм.
а) 19 мм б) 83 мм в) 38 мм
9. Складіть вираз для вирішення задачі: літак летить зі швидкістю 900км/год.
Який шлях він пролетить за t годин?
а) (900: t) км б) (900 + t) км в) (900 * t) км
10. Рішення завдання за допомогою рівняння: Філіп задумав число. Якщо до
цього числа додати 23 та від отриманої суми відняти 21, то вийде 202. Яке число
задумав Філіп?
а) 204 б) 200 в) 158
Рівень 2
1. Площа прямокутника в 3 рази більше площі квадрата зі стороною 10см.
Знайдіть ширину прямокутника, якщо його довжина дорівнює 20 см.
а) 15 см б) 6 см в) 130 см
2. Скільки всього існує тризначних чисел, запис яких починається цифрою 1?
а) 100 б) 99 в) 1
3. Бідон з молоком важить 32 кг, бідон без молока - 2 кг. Скільки важить
бідон, заповнений молоком на одну третину?
а) 22 кг б) 15 кг в) 12 кг
4. Чому дорівнює сума двох чисел, якщо вона більше одного з них на 20 і
більше іншого числа на 12?
а) 32 б) 20 в) 12
5. Розв’яжіть рівняння: ((422 - х): 12) * 4 = 24
а) 414 б) 350 в) 430
6. Виразіть b з формули: (16 + b) * 125 - у = 410
а) b = (410 + y) : 125 – 16
б) b = (410 – y) : 125 – 16
в) b = (410 + y) * 125 +16
7. Периметр прямокутника, довжина якого 23 см, дорівнює 83 см. Тоді його
ширина дорівнює _____.
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8. Якщо на прямій відзначити 10 точок, то утворюється _____ променів.
VІ. Підведення підсумків. Домашнє завдання.
Отже, запам'ятаємо головну абетку вашої безпеки!
Телефонні номери виклику екстреної допомоги (безкоштовно):
101 – пожежна охорона
102 – міліція
103 – швидка медична допомога
104 – аварійна газова служба
Домашнє завдання: контрольна робота № 5 (за варіантами)

Тема: Величини.
Мета: Формування поняття залежності між величинами. Розвиток логічного
мислення учнів.
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План уроку
І. Актуалізація опорних знань
II. Пояснення нового матеріалу
III. Закріплення матеріалу
IV. Підсумок уроку
V. Домашнє завдання
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
Доповіді учнів про старовинні міри довжини, маси, об’єму
Математичний диктант
Схема проведення диктанту
1.Для проведення диктанту треба підготувати плакати чи кодоплівку із
завданнями або перед уроком учитель має записати завдання на дошці.
2.Учні працюють за варіантами.
3.Два учні (по одному від кожного варіанта) викликаються до дошки, інші
працюють у зошитах.
4. Здійснюється взаємоперевірка в парах, звіряючись з дошкою,
5. Кожне завдання оцінюється у 2 бали. Максимальна оцінка – 12 балів.
1 ВАРІАНТ
1. Довжина прямокутника 16см, а
ширина на 4см менша. Знайдіть периметр
прямокутника.

2 ВАРІАНТ
1. Ширина прямокутника 12 см, а
довжина на 1 см більша. Знайдіть
периметр прямокутника.

2. Велосипедист і пішохід вирушили
назустріч один одному і зустрілись через 2
години Швидкість пішохода 5 км/год, а
велосипедиста на 10км/год. більша, ніж
пішохода. Яка відстань була між ними
спочатку?

2. Мотоцикліст і велосипедист
вирушили одночасно назустріч один
одному з двох населених пунктів,
відстань між якими 80 км, і зустрілись
через деякий час. Швидкість
велосипедиста 15км/год. Швидкість
мотоцикліста на 10км/год більша. Через
скільки годин вони зустрінуться?
3. Сторона квадрата 20 см. Знайдіть
площу квадрата.
4. Перетворіть одиниці
вимірювання:
а) 5 років = ...... місяців
б) 8кг =...... г
в) 5 дм = ...... см
г) 10 м = ...... дм
д) З години = ...... хв
е) 8 см = ...... мм
5.Обчисліть:
а) 25 діб 14 год + 6 діб 19 год

3. Сторона квадрата 10см. Знайдіть
площу квадрата.
4. Перетворіть одиниці
вимірювання:
а) 3 роки = ...... місяців
б) 6 кг = ...... г
в) 4 дм = ...... см
г) 20 м" = ...... дм
д) 4 години = ...... хв
е) 5 см = ...... мм
5.Обчисліть:
а) 23 доби 17 год + З доби 20 год
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б) 21 год 12 хв - 8 год 47 хв
в) 5 м 4 дм 5 мм - 25 см 1 мм
6.Перетворіть у квадратні метри:
а) 3 а
б) 4 га
в) 4 а 28 м2

б) 13 год 18 хв - 6 год 29 хв
в) 6 м 2 дм 3 см - 18 см 5 мм
6.Перетворіть у квадратні метри:
а) 2 а
б) 3 га
в) 2 а 36 м2

II. Пояснення нового матеріалу
Усі числа, які згадуються в розповіді, вчителю треба записувати на дошці
чітко та розбірливо, а учні повинні вести записи у зошитах.
Серед тих величин, з якими ми маємо справу у житті, деякі залежать одна від
одної.
Розглянемо рух двох автомобілів.
1. Нехай два автомобілі рухаються зі швидкістю 80 км/год. Перший
автомобіль їхав 2 години, а другий – 4 години. Тоді шлях, який проїхав перший,
становить 160 км, а шлях, який проїхав другий, – 320 км. 160 менше 320 у 2 рази, і
2 менше 4 теж у 2 рази. Отже, у скільки разів довше рухається об’єкт, у стільки ж
разів більшу він проїде (або пройде) відстань, якщо рух відбувається з однаковою
швидкістю.
2. Нехай швидкість першого автомобіля 80 км/год, а другого – 40 км/год. Час
руху обох автомобілів однаковий – 2 години. Тоді шлях, який проїхав за цей час
перший автомобіль, становить 160 км, а другий – 80 км. 80 більше 40 у 2 рази, 160
більше 80 теж у 2 рази. Отже, робимо висновок: у скільки разів більша чи менша
швидкість руху, у стільки ж разів більша чи менша пройдена відстань (шлях),
якщо рух тривав однаковий відрізок часу.
Кажуть, що швидкість і шлях, час і шлях залежать прямо пропорційно. У
такій же залежності й такі величини, як ціна і вартість (при однаковій кількості
товару), кількість товару і його вартість (при постійній ціні). Інші приклади ми
розглянемо в процесі розв’язування задач.
Розглянемо таку ситуацію. Є, наприклад, 400 гривень. На ці гроші можна
купити 10 одиниць товару, ціна якого за 1 одиницю складає 40 грн, а іншого
товару, ціна якого за одиницю складає 80 грн, і можна купити лише 5 одиниць.
Отже, чим більша ціна, тим менша кількість при постійній вартості (або сумі
наявних грошей).
Тепер уявімо, що нам треба пройти якусь відстань. Якщо ми підемо пішки,
здолання цієї відстані забере у нас певний час. Якщо ж бігти або їхати, тобто
рухатися зі швидкістю у декілька разів більшою, то і часу на здолання цієї ж
відстані ми витратимо у стільки ж разів менше.
Наприклад, 8 = 800 км.
Якщо V1 =80 км/год, то S1 =10 год,
якщо V2 =40 км/год, то S2 =20 год,
якщо V3 =160 км/год, то S3 =5 год.
Кажуть, що такі величини залежать обернено пропорційно. Інші приклади ми
розглянемо в процесі розв’язування вправ.
III. Закріплення матеріалу
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Розв’язування вправ
Для виконання наступних вправ учитель викликає до дошки одного за одним
декількох учнів.
1. Знайдіть периметр прямокутника та його площу.
а(м)
2
10
8
40
в(м)
3
25
12
5
Р(м)
S(м2)
2. Заповніть порожні місця.
V (КМ/ГОД)
40
4
V (год)
S (КМ)

2

10
500

100

2
30

3. Усно: № 88– 91.
4. Письмово: № 92, 147, 148, 149.
IV. Підсумок уроку
Фронтальне опитування
Як співвідносяться між собою:
а) сторона квадрата та його периметр?
б) сторона квадрата та його площа?
в) вік людини і зріст?
г) вік людини і розмір взуття?
д) об’єм матеріалу та його маса (дерево, залізо, вода, пісок)?
е) шлях і швидкість, шлях і час?
є) довжина і ширина прямокутників з однаковою площею?
V. Домашнє завдання. №175, 176, 177.

5 клас
Тема: Формули. Обчислення за формулами. Самостійна робота № 5.
Мета: Введення поняття формули. Формування навичок обчислень за
формулами. Розвиток логічного мислення учнів шляхом розв’язування задач
творчого характеру.
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План уроку
І. Актуалізація опорних знань
II. Вивчення нового матеріалу
III. Закріплення матеріалу
IV. Самостійна робота № 5
V. Домашнє завдання
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
Актуалізація опорних знань відбувається в процесі напівписьмового або
усного розв’язування вправ із підручника № 271, 273, 275.
ІІ. Вивчення нового матеріалу
Пояснення нового матеріалу учитель проводить згідно з підручником,
звертаючи увагу на основні формули, – їх учителю слід записати на дошці, а
учням у зошитах:
S=Vt V=S:t t=S:V
Pкв = 4a Sкв=a2 Pтрик = a+b+c
P прям = 2 ( a + b ) Sпрям = ab
a = Sпрям:b або в= Sпрям : a
III. Закріплення матеріалу
Розв’язування вправ
Для виконання вправ учитель одного за одним викликає до дошки декількох
учнів.
№ 257, 259, 261, 267, 269
IV. Самостійна робота № 5
Варіант 1
1°. Подайте:
а) 4 м 5 см у сантиметрах;
б) 4023 м у кілометрах і метрах.
2°. Знайдіть значення виразу 42-87:3 + 21.
3°. Знайдіть значення виразу 7420: х + 29, якщо х = 7.
4. Поїзд ішов 3 год зі швидкістю V км/год. Який шлях пройшов поїзд?
Обчисліть шлях, пройдений поїздом, якщо V = 18.
5. Пішохід пройшов 10 км за t год. Якою була швидкість пішохода?
Обчисліть швидкість пішохода, якщо t = 2.
6. У залі для глядачів кінотеатру в кожному ряді р місць, а кількість рядів на
2 менша, ніж кількість місць у ряді. Скільки всього місць у залі для глядачів?
7*. Складіть вираз для розв’язання задачі.
Купили 2 коробки шоколадних цукерок і 3 коробки карамельок. У кожній
коробці 20 шоколадних цукерок, а карамельок на k штук більше. Скільки
цукерок в усіх коробках?
Варіант 2
1°. Подайте:
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а) 5 км 32 м у метрах;
б) 702 дм у метрах і дециметрах.
2°. Знайдіть значення виразу 2003-96:32 + 124.
3°. Знайдіть значення виразу 581-(202 +k), якщо k = 7.
4. Який шлях пройшов поїзд за 6 год, якщо він ішов зі швидкістю т км/год?
Обчисліть шлях, пройдений поїздом, якщо т = 60.
5. Велосипедист проїхав 54 км зі швидкістю V км/год. Скільки часу їхав
велосипедист? Обчисліть час, витрачений на поїздку, якщо V = 18.
6. На ділянці посадили й рядів розсади капусти. Кількість рослин у кожному
ряді на 5 більша, ніж кількість рядів. Скільки всього розсади капусти посадили на
ділянці?
7*. Складіть вираз для розв’язання задачі.
У саду зібрали 5 ящиків яблук і 3 кошики груш. У кожному ящику т кг
яблук, а в кожному кошику груш на 3 кг менше, ніж яблук у ящику. Скільки
всього зібрали фруктів?
V. Домашнє завдання. № 260, 262, 264, 268, 270, 272.

Тема: Порівняння натуральних чисел. Нерівності.
Мета: Ознайомлення учнів з поняттям нерівності та розв’язком нерівності.
Виконання вправ на знаходження розв’язків найпростіших нерівностей. Розвиток
логічного мислення учнів.
План уроку
І. Актуалізація опорних знань
II. Систематизація матеріалу
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III. Вивчення нового матеріалу
IV. Закріплення матеріалу
V. Підсумок уроку
VI. Домашнє завдання
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
1. Математичний диктант
Схема проведення диктанту
1. Учні працюють за варіантами. На дошці учитель заздалегідь пише
правильні відповіді, проте, зрозуміло, до перевірки учні їх не повинні бачити.
2. Відповіді на запитання учні записують у зошитах.
3. Проводиться взаємоперевірка в парах, звіряючись з дошкою, на якій
написані правильні відповіді.
4. Перед тим як проводити диктант, учитель має нагадати учням зразок
стислої відповіді.
5. Максимальна оцінка – 10 балів (на розсуд учителя). За правильне
виконання завдання № 1 – 4 бали;
№ 2 – 2 бали;
№ 3 :– 2 бали;
№ 4 – 2 бали.
Оцінки в журнал виставляються за бажанням учнів.
Питання
І варіант
II варіант
1. Які з чисел 3; 12; 14 є коренями рівняння?
1) х + 21 = 24
1) 17 + х= 29
2) 49-х = 47
2) 61-х= 58
3) 60:с + 1 = 6
3) 100:х = 20
4) 2х-10 = 18
4) 28:х + 8 = 10
2. Розв’яжіть рівняння:
(І34 + х)-583 = 417
1914 -(х + 271) = 914
3. Складіть рівняння до задачі, позначивши невідоме число за х. Знайдіть це
число. (Можна знайти усно, записавши тільки відповідь.)
1) Івасик задумав число.
1) Оленка задумала
Якщо до цього числа додати
число. Якщо від цього
12, а від отриманої суми
числа відняти 14, а до
відняти 19, то одержуєш
отриманої різниці додати
31. Яке число задумав
23, то отримаєш 47.
Івасик?
Яке число задумала Оленка?
II. Систематизація матеріалу
Учитель пропонує учням розв’язати: № 307.
III. Вивчення нового матеріалу
Пояснення нового матеріалу учитель проводить, звертаючи увагу учнів на те,
що математичні «речення» можуть мати вигляд не тільки рівнянь.
Учитель наводить приклади, записуючи їх на дошці:
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7 + 5>10;
16-9<40;
х>17, якщо х = 18, 19, 20 і т. д.;
х<3, якщо х = 0,1,2.
Оскільки учні вже вміють порівнювати натуральні числа, учитель формулює
поняття нерівності, користуючись матеріалом підручника п. 6
Далі учитель пропонує учням розв’язати декілька нерівностей; учні
відповідають з місць.
IV. Закріплення матеріалу
Розв’язування вправ
Результати розв’язування усних вправ учні повідомляють вчителю з місць.
Для розв’язування письмових вправ учитель викликає до дошки одного за одним
декількох учнів.
1. Усно:
№151, 155, 157.
2. Письмово:
№ 152, 153, 160,165, 168.
V. Підсумок уроку
Учитель підводить підсумки уроку, запитуючи учнів про нерівності та
способи їх розв’язування і про порівняння натуральних чисел; потім збирає для
перевірки зошити з домашнім завданням.
VI. Домашнє завдання. №161, 163, 166, 168.
Урок № 31
Тема: Множення. Переставна властивість множення. Задачі на рух тіл в
одному напрямку.
Мета: Узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів з даної теми,
продовжити вдосконалювати вміння розв’язувати задачі; розвивати культуру
математичного мовлення, логічне мислення, вміння аргументувати свою
відповідь, виховувати культуру поведінки.
Обладнання: таблиця для усного розв’язування задач, малюнки до задач.
Хід уроку
І. Організація класу.
ІІ. Активізація знань учнів.
1) Усне розв’язування задач на рух:
Швидкість І

бігуни
7м/с

катера
15км/год

лодка
12км/год

потяги
? км/год

Швидкість
час руху до

8м/с
?

?
5год

9км/год
?

47км/год
4год

тіла
ІІ
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зустрічі
Відстань
між тілами

120м

160км

84

360км

ІІІ. Розв’язування задач на рух в одному напрямку при одночасному русі.
Необхідно, щоб учні усвідомили слідуючі закономірності.
1) Швидкість віддалення одного тіла від другого дорівнює різниці
швидкостей.
2) Відстань між тілами буде дорівнювати добутку швидкості віддалення на
час руху.
3) Час руху тіл в одному напрямку дорівнює частці від ділення відстані між
тілами на швидкість віддалення.
Розв’язування задачі за малюнком з проблемними запитаннями для учнів:
як знайти відстань між рухомими об’єктами?
4км/год
6км/год
через 5год
Як на вашу думку можна відповісти на питання задачі?
Якщо учні мають труднощі при відповіді дати їм додаткові запитання.
1) На скільки км віддаляються тіла за одну годину.
2) Як на вашу думку вони віддаляються за 5 год руху. Як це можна знайти
двома способами?
І спосіб
ІІ спосіб
1) 6 – 4 = 2(км/год)
1) 4 • 5 = 20(км/год)
2) 2 • 5 = 10(км)
2) 6 • 5 = 30(км)
3) 30 – 20 = 10(км)
Який спосіб раціональніше? Зробіть висновок з цієї задачі. Діти роблять
висновок.
ІІ. Напівусне розв’язування задач за малюнками.
1).
1)
4км/год
6км/год
t-?

10км
2).
2)

? км/год
А

С

6км/год
10 км

В

5год
3) Розв’язати задачу зробивши малюнок і скласти обернені до неї.
(Колективна робота вчителя і учнів)
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а) Два лижники одночасно вийшли із одного пункту в одному напрямку.
Перший іде зі швидкістю 15 км/год, а другий 12 км/год. Яка відстань буде між
лижниками через 4 год.
12км/год
15км/год
А

В

t = 4год
15 – 12 = 3(км/год) – швидкість віддалення
3 • 4 = 12(км) – відстань між лижниками за 4 години.
Обернені до неї: 1)
12км/год
15км/год
А

В
12км
t-?

2)
12км/год
? км/год
А

С

12 км

В

4год
Аукціон задач: (Хто швидше розв’яже)
Робота в групах
Кожна група розв’язує запропоновану задачу і складає до неї обернену.
Задачі для груп
І група. Від двох станцій, які знаходяться на відстані 28 км, одночасно в
одному напрямку вийшли два потяги. Перший йшов зі швидкістю 53 км/год, і
догнав другий потяг через 3,5 год. Яка швидкість другого потяга.
ІІ група. Собака, побачивши зайця на відстані 240 м, погнався за ним. Через
який час собака наздожене зайця, якщо вона пробігає за одну хвилину 720 м, а
заєць 660 м.
ІІІ група. Перший автомобіль, що йде зі швидкістю 60км/год, через 3,25 год
догнав другий, що йде зі швидкістю 40 км/год. Яка відстань була між
автомобілями спочатку.
Далі від кожної групи виступає три представники, які малюють схеми до
задач і дають розв’язування задачі. Останні учні контролюють правильність
думок виступаючих.
V. Підсумок уроку.
VI. Домашнє завдання: № 414 (Розв’язати задачу і скласти задачі обернені
до даної та розв’язати їх).
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Урок № 37
Тема: Письмове ділення. Прикидка результату. Самостійна робота № 9.
Мета: Формування стійких навичок обчислень, розвиток логічного мислення
учнів.
План уроку
І. Перевірка домашнього завдання
II. Вивчення нового матеріалу
III. Закріплення матеріалу
IV. Самостійна робота № 9
V. Підсумок уроку
VI. Домашнє завдання
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання
Учитель перевіряє разом з учнями відповіді у вправах домашнього завдання.
II. Вивчення нового матеріалу
Пояснення на прикладах
Учитель пояснює, що приблизний результат ділення чи множення можна
прикинути, округлюючи компоненти до найвищого розряду.
Округлимо компоненти до найвищого розряду та виконаємо такі дії:
а) множення: 48 23; 48 = 50; 23 = 20; 50 20 = 1000 = 1 тисяча, значить, 48 23 =
1000.
б) ділення: 987:21; 987 = 1000; 21 = 20; 1000:20 = 50 = 5 десятків, значить,
987:21 = 50.
Розв ‘язування вправ
Учитель викликає до дошки когось з учнів.
а) 514 9; 196 487; 286 207.
6) 10976:98; 7894:41; 4376:176.
III. Закріплення матеріалу
Спочатку учитель пропонує учням усно розв’язати вправи:
№ 541, 542, 544, 548 (на вибір учителя).
IV. Самостійна робота № 9
Варіант 1
1°. Знайдіть значення виразу 4256:76 + 48 • 36.
2°. Спростіть вираз 218х -198х; і знайдіть його значення, якщо:
а)х = 24;
б) х = 103.
3. Розв’яжіть рівняння 5z + z - 42 = 18.
4. Знайдіть значення виразу:
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156 49 + 227 49 – 283 49.
5. Виконайте ділення з остачею:
а) 15 740:33; результат округліть до десятків;
б) 27 973:872; результат округліть до сотень.
Варіант 2
1°. Знайдіть значення виразу 15 26 + 3168:18.
2°. Спростіть вираз 324х-264х і знайдіть його значення, якщо:
а)х = 16;
б)х = 201.
3. Розв’яжіть рівняння 19x-Зх + 27 = 59.
4. Знайдіть значення виразу:
143 27 + 153 27-158 27.
5. Виконайте ділення з остачею:
а) 26 640:64; результат округліть до сотень;
б) 44 444:426; результат округліть до десятків.
V. Підсумок уроку
Учитель нагадує, що прикйдка результату має широке практичне значення в
житті, а також у наукових обчисленнях, наприклад у фізичних чи хімічних
задачах. Прикидка результату потрібна тому, що інколи треба наперед уявити,
якого результату можна очікувати.
Учитель попереджає учнів про те, що на наступному уроці їм доведеться
виконувати тематичну контрольну роботу.
VI. Домашнє завдання.№ 558, 1111 (3, 4), 1113 (1), 1115.

2. НАОЧНІСТЬ ДО УРОКІВ МАТЕМАТИКИ
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Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковим знаменником
О
с
н
о
в
н
а
к
а
р
т
а

Карта з відповідями

Картинка на карті з відповідями
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Додавання і віднімання десятинних дробів
О
с
н
о
в
н
а
к
а
р
т
а

Карта з відповідями

Картинка на карті з відповідями
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Дії з раціональними числами
6 клас
О
с
н
о
в
н
а
к
а
р
т
а

-24-(-7)

2,9 - 5,4

-0,37 + (-0,84)

5,6:(-8)

-7,1:(-10)

-26*4

12*(-17)

26-39

-7,2-(-1,5)

-6,7 + (-2,8)

45-(-23)

24,3 + (-3,6)

-6,7 + 5,9

-4,8*3,7

-7,5 : (-0,5)

-36+(54)

-6,3-8,1

26 = (-83)

3,27+ (-1,88)

-3,6-4,7

Карта з відповідями
0,71

-0,7

-1,21

-2,5

-17

-9,5

-5,7

-13

-204

-104

15

-17,76

-0,8

20,7

68

-8,3

1,39

-57

-14,4

-90

Картинка на карті з відповідями
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ МАТЕМАТИКИ «МНОГОКУТНИКИ»
З МУЛЬТИМЕДІЙНИМ СУПРОВОДОМ (5 КЛАС)
Тема: Многокутники.
Мета: Узагальнити поняття многокутника, його елементів та видів. Знати
класифікацію трикутників за кутами і за сторонами. Формувати вміння розрізняти
види трикутників. Вироблення навичок розв’язування задач на знаходження
периметра многокутника. Розвивати логічне мислення. Виховувати творче
мислення, уміння застосовувати знання на практиці.
Хід уроку
Слайд 1. (Додаток 3)
I. Ознайомлення з темою і метою уроку .
II. Актуалізація опорних знань.
– Діти, урок ми почнемо з повторення.
Слайд 2.
– Що таке многокутник. Що називається вершинами многокутника; сторонами
многокутника.
Замкнена ламана з її внутрішньою областю називається многокутником.
Вершини ламаної називаються вершинами многокутника, а ланки ламаної –
сторонами многокутника.
Слайд 3. Фрагмент 1.
– Назвіть серед фігур, зображених на малюнку, многокутники.
Слайд 3. Фрагмент 2.
– Правильно, фігури №1, №4 і №6 не є многокутниками.
Слайд 4. Фрагмент 1.
– Як визначити периметр трикутника?
Слайд 4. Фрагмент 2.
– Як визначити периметр прямокутника?
Слайд 4. Фрагмент 3.
– Як визначити периметр квадрата?
Слайд 5. Фрагмент 1.
– Скільки сторін має трикутник? Як називається трикутник, у якого всі сторони
рівні?
Слайд 5. Фрагмент 2.
– Як називається трикутник у якого дві сторони рівні?
Слайд 5. Фрагмент 3.
– Як називається трикутник, у якого всі три сторони різні за
довжиною?
Слайд 6. Фрагмент 1.
– Як можна назвати трикутники за кутами?
– Трикутник, у якого всі кути гострі, називається гострокутним.
Слайд 6. Фрагмент 2.
– Як називається трикутник, у якого один з кутів прямий?
Слайд 6. Фрагмент 3.
– Як називається трикутник, у якого один з кутів тупий?
Слайд 7. Фрагмент 1.
– Як називаються сторони прямокутного трикутника? Скільки катетів у одного
трикутника?
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Слайд 7. Фрагмент 2.
– Як називається третя сторона прямокутного трикутника?
Слайд 8. Фрагмент 1.
– Як називаються рівні сторони рівнобедреного трикутника?
Слайд 8. Фрагмент 2.
– Правильно, сторони KN і MN – бічні сторони рівнобедреного трикутника КМN.
Слайд 9.
– Розглянемо класифікацію трикутників за сторонами і кутами в таблиці.

ІІІ.Систематизація знань. Розв’язування задач.
Слайд 10. Фрагмент 1.
– Розв’яжемо задачу на побудову.
Умова задачі: Накреслити чотирикутник. Перетни його прямою так, щоб на
рисунку утворилися: а)два трикутники; б) два чотирикутники; в) один трикутник і
один чотирикутник; г) один трикутник і один п’ятикутник.
Слайд 10. Фрагмент 2.
– Креслимо чотирикутник. Проведемо пряму так, щоб утворилися два
трикутники.
Слайд 10. Фрагмент 3.
– Проведемо пряму так, щоб утворилися два чотирикутники.
Слайд 10. Фрагмент 4.
– Проведемо пряму так, щоб утворилися один трикутник і один чотирикутник.
Слайд 10. Фрагмент 5.
– А тепер проведемо пряму так, щоб утворилися один трикутник і один
п’ятикутник.
Слайд 11. Фрагмент 1.
– А зараз ми виконаємо таке завдання: обчислити периметр (у см) зображених на
малюнках многокутників.
– Як визначити периметр многокутника?
Слайд 11. Фрагмент 2.
– А тепер обчислюємо периметр першої фігури ? Перевіримо.
Слайд 11. Фрагмент 3.
– Знайдіть периметр другої фігури. Перевіримо.
Слайд 11. Фрагмент 4.
– Знайдіть периметр третьої фігури.Перевіримо.
Слайд 11. Фрагмент 5.
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– Знайдіть периметр четвертої фігури.Перевіримо.
Слайд 11. Фрагмент 6.
– Знайдіть периметр п’ятої фігури.Перевіримо.
Слайд 11. Фрагмент 7.
– Знайдіть периметр шостої фігури.Перевіримо.
Слайд 12. Фрагмент 1.
– Діти, давайте виконаємо ще таке завдання. Скільки трикутників зображено на
малюнку?
Слайд 12. Фрагменти 2-8.
– А тепер порахуємо кількість трикутників разом з комп’ютером. Отже, на
малюнку всього 6 трикутників.
Слайд 13. Фрагмент 1.
– І на закінчення уроку, виконаємо таку вправу. У кожному завданні необхідно
знайти зайву фігуру.
Слайд 13. Фрагмент 2.
– Так, правильно, зайва фігура на цьому рисунку є круг.
Слайд 14. Фрагмент 1.
– У наступному завданні теж знайдемо зайву фігуру.
Слайд 14. Фрагмент 2.
– Так, правильно, зайва фігура на цьому рисунку є трикутник.
Слайд 15. Фрагмент 1.
– У наступному завданні теж знайдемо зайву фігуру.
Слайд 15. Фрагмент 2.
– Так, правильно, зайва фігура на цьому рисунку є чотирикутник з нерівними
сторонами.
Слайд 16. Фрагмент 1.
– І в останньому завданні теж знайдемо зайву фігуру.
Слайд 16. Фрагмент 2.
– Так, правильно, зайва фігура на цьому рисунку є рівнобедрений
трикутник.Чому?
Слайд 17.
Дані питання – це питання для самоконтролю з теми: «Многокутники».
– Скільки сторін може мати многокутник? Скільки кутів?
– Яку найменшу кількість кутів може мати многокутник?
– Від чого залежить назва многокутника?
– Як називається многокутник, що має три кути? Чотири? П’ять?
– Які чотирикутники ви знаєте? Що таке прямокутник? Квадрат?
– Що називається периметром многокутника?
– Як визначити периметр трикутника, прямокутника, квадрата?
– Скільки сторін має трикутник?
– Як називається трикутник, у якого всі сторони рівні? Дві сторони рівні?
– Як називається трикутник, у якого всі три сторони різні за довжиною?
– Як можна назвати трикутники за кутами?
– Чи можна накреслити трикутник із двома прямими кутами (або тупими)?
– Як називаються сторони прямокутного трикутника? Скільки катетів у одного
трикутника?
– Як називаються рівні сторони рівнобедреного трикутника?
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– Чому дорівнює сума всіх кутів трикутника?
Підсумок уроку.
– Діти, сьогодні на уроці ми ще раз пригадали, які бувають многокутники, як
знаходити їх периметр і показали вміння використовувати свої знання при
розв’язуванні задач. Дякую всім за урок. Урок закінчено.
Додаток 3
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3
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Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9
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Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13
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Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17
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4. Презентація до уроку математики «Дії з раціональними числами» (6 клас)
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5. СЦЕНАРІЙ «КОНКУРС ВЕСЕЛИХ МАТЕМАТИКІВ»
Ведучий.
Ми раді вітати вас на святі Математики. Сьогодні зустрічаються дві команди веселих і
кмітливих знавців математики – учнів 5-А і 5-Б класів. Вітаємо їх.
Тепер на нас чекає гра.
Хай буде весела й без зла.
А щоб змагання було чесним,
Слід вибрати журі почесне
Нам разом з вами, друзі.
Хто ж буде в цім почеснім крузі?
(Представлення членів журі.)
Ведучий. Отож, журі, місця займайте
І нас по правді розсудіть.
А ви, команди, поспішайте.
Усе про себе розкажіть.
(Вітання, представлення команд.)
Команда 5-А класу. Вас вітає команда,..
Наш девіз: «Будемо активно мислити»
Привіт, друзі! Сьогодні в школі
Веселий і цікавий день.
Ми підготували веселий
Наш гімназійний КВК.
КВМ – це змагання
В кмітливості й знаннях.
Щоб цей турнір
Вам до душі припав усім,
Треба мати міцні знання,
А не відповідати навмання.
Команда 5-Б класу.
Вас вітає команда. .
Наш девіз: «Нехай розум переможе силу».
Ми веселі гімназисти.
І не любимо скучати,
Із задоволенням ми з вами
У КВМ будемо грати.
Ширше двері відчиняйте
Розуму й кмітливості,
І старанність виявляйте,
Й максимум сміливості.
Святковий цей зал нас усіх об’єднав,
У змаганнях він нині ареною став.
Хай будуть веселі обличчя у всіх
Девіз КВМ – це кмітливість і сміх.
І конкурс. Розминка
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(Запитання ставляться обом командам: яка з них знає відповідь – піднімає руку.
Кожна відповідь – 1 бал.)
1. Скільки нулів у кінці добутку чисел від 1 до 10? (Два нулі.)
2. Скільки ніг у двох павуків, трьох жуків, двох вужів і трьох чижів? (2•8 + 3•6 +
0 + 3•2 = 16 + 18 + 6 =40 ніг.)
3. Скільки буде десятків, якщо два десятки помножити на два десятки? (20 • 20 =
400 – сорок десятків.)
4.Задумане число збільшили в 9 разів, потім зменшили з 9 разів, вийшло 9. Яке
задумали число? (9.)
5.Штучний супутник Землі робить один оберт за 1 год. 40 хв., а другий оберт – за
100 хв. Як це пояснити? (1 год. 40 хв. = 100 хв.)
6.З Києва до Житомира вийшов потяг зі швидкістю 50 км/год,, а з Житомира до
Києва – зі швидкістю 60 км/год. Який із потягів буде далі від Житомира в момент
зустрічі? (На однаковій відстані.)
7.Двоє грали в шахи 2 години. Скільки часу грав кожний? (2 год.)
8.Трійка коней пробігла 30 км. Яку відстань пробіг кожний кінь? (30 км.)
II конкурс. «Слова»
У слові «алгебра» аж сім Літер веселих, відомих усім. На кожну літеру вам треба
Придумати математичний термін. (Виграє команда, що придумає більше термінів,
кожний термін – 1 бал.)
III конкурс. Конкурс капітанів
(Запитання ставляться командам, по черзі, на міркування півхвилини, кожна
відповідь – 1 бал )
1. У воді опинилася десята сходинка мотузкових сходів теплохода. Почався
приплив – вода за годину піднімається на 30 см. Між сходинками відстань 15 см.
Через який час вода сховає шосту сходинку? (Цього не буде, пішохід піднімається
разом із водою.)
2. Електропогяг їде зі сходу на захід зі швидкістю 60 км за годину. У тому самому
напрямі – зі сходу на захід – дме вітер, але зі швидкістю 50 км за годину. У якому
напрямі відхиляється дим від потяга? (Електропотяг бездимний.)
3. Два в квадраті – 4, три в квадраті – 9. Чому дорівнює кут у квадраті? (90°.)
4. Величина кута 30°. Чому вона дорівнюватиме, якщо розглядати цей кут з лупу з
двократним збільшенням? (30°.)
5. У родині в кожного із шести братів є по сестрі. Скільки дітей у ній родині? (7.)
6. Півень, стоячи на одній нозі, важить 5 кг. Скільки він буде важити, якщо стане
на дві ноги? (5 кг.)
7. Диня коштує 3 грн. та ще півдині. Скільки коштує диня? (6 грн.)
8. Чотири пташки з’їли чотири гусениці за чотири хвилини. За скільки хвилин 10
пташок з’їдять 10 гусениць? (За 4 хв.)
9. Яке число ділиться на всі натуральні числа без остачі? (Нуль.)
10. У колесі 10 шпиць. Скільки проміжків між ними? (10.)
IV конкурс. «Зашифровані слова»
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Виконати дії, усі відповіді записати в один рядок, замість цифр поставити букви
або знаки пунктуації, користуючись кодом.
Завдання для 1-ї команди
1. 298+ (240 • 198);
2. (562 + 798) • 1298;
3. (125 • 3 • 8 - 1380): 2 - 800;
4. (25-0 + 75): 15 + 2;
5. (802 • 15 + 802 •15): 30 -294.
Код: 0 – «а»; 1 – «п»; 2 – «а»; 3 – «к»; 4 – «л»; 5 – «т»; 6 – «с»; 7 – «р»; 8 – «а».
Відповідь: клас, парта.
Завдання для 2-ї команди
1. 82110 : 102;
2. 239-(235-15-9);
3. 357 + (177 +143) -616;
4. (15 + 185-0) -12 + 24;
5. (6798+ 18424-5798): 32.
Код: 0 – «а»; 1 – «і»; 2 – «п»; 3 – «н»; 4 – «р»; 5 – «б»; 6 – «т»; 7 – «а»; 8 – «к»; 9 –
«є». Відповідь: кабінет і парта.
V конкурс. «Цікава геометрія»
(Кожна відповідь – 2 бали)
Скласти вираз для обчислення площі зафарбованої фігури

VI конкурс. «Весела риболовля»
(На столі – озері, що стоїть за завісою, розкладені рибки, вирізані з паперу та
гарно розмальовані. До кожної рибки скріпками причеплена задача. Учні повинні
спіймати рибку вудкою. Але ловці не бачать риби – завіса загороджує від них стіл,
і вони закидають свої вудки навмання. Рибки видно вболівальникам, які повинні
активно допомагати своїм командам. Рибку вдається підчепити магнітом за
скріпку. За кожну рибку зараховується 1 бал. Після «риболовлі» командам
надається час на розв’язання задач на рибках. За правильне розв’язання – 1 бал)
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Задачі на «рибках» Для 1-ї команди
1.Від шматка тканини довжиною 200 м кожного дня відрізали по 20 м. Через
скільки днів відрізали останній шматок? (9 днів.)
2.Цеглина важить 2 кг і ще пів цеглини. Скільки важить уся цеглина? (4 кг.)
3. Книга в палітурці коштує 1 грн. 20 коп. Скільки коштує книга, якщо вона на 1
грн. дорожча від палітурки? (1 грн. 10 коп.)
Задачі на «рибках» Для 2-ї команди
1. По стеблу рослини, висота якої 1 м, повзе равлик. За день він піднімається на 4
дм, а ввечері опускається на 2 дм. На який день равлик буде на вершині? (На
четвертий.)
2. Кавун важить 2 кг та ще 2/3 кавуна. Скільки важить весь кавун? (6 кг.)
3. Одне число в 4 рази більше від іншого, а сума цих чисел 20. Знайти менше
число. (4.)
VII . Конкурс. «Конкурс кмітливих»
(Завдання для двох команд на 6 хв. Кожне завдання – 2 бали.)
1. Розставити чотири цифри «5» в таблиці 4x4 клітинки так, щоб у кожному
рядку, у кожному стовпці і на діагоналях зустрічалася тільки одна «5».

Відповідь:
2. Із дев’яти однакових паличок скласти п’ять трикутників.

Відповідь
VIII конкурс. Конкурс уболівальників
(Кожна правильна відповідь додає 1 бал своїй команді)
1. Ішов Іван до міста, а назустріч сім дівчат. У кожної – кошик, а в кошику –
кішка, у кожної кішки – кошеня, а в кошенят – тю чотири мишки. І замислився
Іван: «Скільки кошенят і мишей несуть дівчата до міста? (7, 28.)
2. Заєць висмикнув 8 морквин і з’їв їх усі, крім 5. Скільки морквин залишилося?
(5.)
3. Одне яйце вариться 5 хв. Скільки хвилин треба, щоб зварити 6 яєць? (5хв.)
4. Виглянувши на повороті з вікна потяга, Софійка помітила, що перед нею 9
вагонів, а за нею ще 7. Скільки вагонів у потягу, в якому їхала Софійка? (17.)
5. Іринка й Оленка збирали гриби. Разом вони зібрали на 18 грибів більше, ніж
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Іринка, і на 12 грибів більше, ніж Оленка. Скільки грибів зібрала кожна дівчинка?
(Оленка – 18, Іринка – 12.)
6. Лисиця наловила 15 окунів і розклала їх на 5 купок так, що в усіх була різна
кількість рибин. Як вона це зробила? (1, 2, 3, 4, 5.)
(Журі підбиває підсумки і нагороджує команду переможців).

63

