
150

Розділ I. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас. Рівняння

УРок 33

 Тема уроку.	 Короткий	запис	задач	у	таблиці
 Мета:	 формувати	вміння	розв’язувати	прості	задачі,	що	містять	співвідношення	поєднання	кількох	рівних	

частин	у	ціле.
 Дидактична задача:	 удосконалювати	 обчислювальні	 навички	 табличного	 множення	 та	 ділення;	 ознайомити	

учнів	із	коротким	записом	простих	задач	(у	вигляді	таблиці),	що	містять	співвідношення	поєднання	
кількох	 рівних	 частин	 у	 ціле;	 удосконалювати	 вміння	 розв’язувати	 прості	 задачі	 шляхом	 складан-
ня	і	розв’язування	взаємно	обернених	задач;	формувати	вміння	розв’язувати	прості	рівняння	двома	
	способами.

 Розвивальна задача:	 формувати	прийоми	розумових	дій	аналізу,	порівняння,	узагальнення	(під	час	виконання	за-
вдань	№	2–4);	розвивати	логічне	мислення	при	розв’язуванні	задач	із	логічним	навантаженням;	роз-
вивати	варіативне	мислення	в	ході	роботи	з	«магічними»	квадратами.

	  ХіД УРокУ

I. МоТивація навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Із задачами, що містять співвідношення поєднання кількох рівних частин у ціле, 

ми познайомилися в 2 класі. Ви вже добре знаєте слова-ознаки такого співвідношен-
ня, вмієте записувати задачі цього виду коротко, використовуючи слова-ознаки. Од-
нак, існує можливість по-іншому виконати короткий запис задач на конкретний зміст 
добутку — у формі таблиці. Саме з цим способом запису ви познайомитися сьогодні 
на уроці.

II. акТУалізація опоРниХ знань Та способів Дії

 1. Усна лічба.
Самостійне виконання завдання № 1.

 2. Усне опитування.
Назвіть слова-ознаки співвідношення поєднання частин у ціле. Які види простих 

задач містять це співвідношення? 
Покажіть опорну схему задачі на знаходження суми. Про що в ній має запитува-

тись? Наведіть приклад такої задачі. 
Якою арифметичною дією знаходять шукане в задачі на знаходження суми. 
Як називають числа при додаванні? Яке ключове слово відповідає першому додан-

ку; другому доданку; сумі? 
Змініть ситуацію задачі, щоб вона містила співвідношення поєднання кількох рів-

них частин у ціле. Які слова-ознаки цього співвідношення? (По... взяти... разів.) Яко-
го виду задача містить це співвідношення? Покажіть її опорну схему. Якою арифме-
тичною дією знайдемо шукане в цій задачі?

Як називають числа при множенні? Що показує перший множник; другий множ-
ник? Яке ключове слово відповідає першому множнику; другому множнику; добутку?

III. ФоРМУвання новиХ знань Та способів Дії

  ознайомлення із коротким записом у формі таблиці простих задач, що містять співвідношення 
поєднання кількох рівних частин у ціле

 1. Усне колективне виконання завдання № 2.
Хлопчик склав короткий схематичний запис, використовуючи слова-ознаки спів-

відношення поєднання кількох рівних частин у ціле. За коротким записом поясніть 
числа задачі. Що означає число 7; число 6? Що є шуканим? Поясніть схематичний 
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рисунок. Що означає довгий відрізок? (З одного боку, він означає, скільки всього кві-
ток, а з іншого боку, що всі ці квітки складено у 6 букетів.) Що означає короткий від-
різок, що є частиною довгого відрізка? (Він означає, що в 1 букеті 7 квіток.) Цю за-
дачу дівчинка записала інакше — у формі таблиці. Розгляньте, що записано у першо-
му стовпчику таблиці? (Квіток в 1 букеті — 7.) Що записано у другому стовпчику та-
блиці? (Кількість букетів — 6.) Що записано у третьому стовпчику таблиці? (Усього 
квіток — ?) Отже, якщо використовувати короткий запис задач даного виду у формі 
таблиці, то ми таким чином вписуємо зміст числових даних задачі. Відтепер задачі 
цього виду будемо записувати коротко у формі таблиці. Що є шуканим? Якою ариф-
метичною дією відповімо на запитання задачі? Прочитайте рівність, називаючи ком-
поненти та результат арифметичної дії. Що означає за змістом задачі перший множ-
ник; другий множник; значення добутку? Зверніть увагу: число квіток в 1 букеті від-
повідає першому множнику; кількість букетів — другому множнику, а кількість всіх 
квіток — добутку.

  первинне закріплення розуміння способу складання таблиці до простих задач, що містять 
співвідношення поєднання кількох рівних частин ціле

 2. Усне колективне виконання завдання (всі записи виконуються лише на дошці).
Запишіть задачу коротко у формі таблиці. Розв’яжіть задачу. Чи є зв’язок між за

дачами? Які це задачі? Який компонент є шуканим у кожній задачі?

І множник ІІ множник Добуток

...в 1 ... Кількість Всього...

1) Школярі посадили 4 рядки дерев по 7 дерев у кожному рядку. Скільки всього 
дерев посадили школярі?

2) Школярі посадили 4 рядки дерев, порівну в кожному. Скільки дерев в одному 
рядку, якщо всього вони висадили 28 дерев?

3) Школярі посадили 28 дерев, по 7 дерев у кожному рядку. Скільки дерев в одно
му рядку?

Виконуємо аналіз формулювання задачі 1. З’ясовуємо, що означає кожне числове 
дане і що означає шукане. Записуємо задачу коротко у формі таблиці.

І множник ІІ множник Добуток

Дерев в 1 рядку Кількість рядків Всього дерев

7 4 ?

З’ясовуємо, якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі. Записуємо 
розв’язання: 7 4 28⋅ =  (дерев). Читаємо рівність, називаючи компоненти та результат 
арифметичної дії. Що за змістом задачі означає перший множник, число 7; другий 
множник — число 4; добуток — число 28? Яке число ми шукали? Зазначаємо, що 
в цій задачі шуканим є добуток. Отже, «всього дерев» — це добуток кількості дерев 
в 1 рядку (першого множника) та кількості рядків (другого множника).

Зіставляємо задачі 2 і 3 із задачею 1; визначаємо, що змінилося. Які це задачі? 
(Обернені.) Які змини треба виконати в короткому записі задачі 1, щоб одержати ко-
роткий запис розглядуваної задачі? Виконайте ці зміни. Поясніть числа задачі за ко-
ротким записом. Яким компонентом є кількість дерев в 1 рядку; кількість рядків; 
всього дерев? Як зміна шуканого вплине на розв’язання задачі? Який компонент те-
пер є шуканим у задачі? Як знайти невідомий множник? Розв’яжіть задачу.
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IV. ФоРМУвання вМінь і навичок. закРіплення вивченоГо

  Формування вміння записувати задачі, що містять співвідношення поєднання кількох рівних 
частин у ціле, у формі таблиці

 1. Диференційована робота над завданням № 3. 

  Формування вміння розв’язувати задачі алгебраїчним методом

 2. Виконання завдання в групі з подальшою колективною перевіркою.
Розгляньте, як розв’язано задачу. Поясніть міркування кожного учня.
У човен можуть сісти 4 особи. Човняр має перевезти через річку 28 осіб. Скільки 

рейсів він має зробити?

І множник ІІ множник Добуток

Осіб за 1 рейс Кількість рейсів Всього осіб

4 ? 28

28  :  4  =  7 — рейсів;
            

Нехай c — кількість рейсів, тоді
4  ·  c  =  28
c  =  28  :  4
c  =  7

  Формування вміння розв’язувати прості рівняння на основі застосування правила знаходження 
невідомого компонента та на основі властивості рівностей

 3. Самостійне виконання завдання № 4.

 4. Учні, які швидше за всіх впорались із завданням № 4, виконують додаткове індивідуальне 
завдання.

Розв’яжи рівняння.
a  :  (32  –  28)  =  40  p  ·  9  =  42  +  12

  закріплення уявлення про коло та його елементи; формування вміння креслити коло заданого 
радіусу

 5. Колективне виконання завдання. 
Побудуйте коло радіусом 4 см. Обчисліть діаметр кола.

  Розвиток логічного мислення учнів

 6. Розв’яжіть задачу.
У двох вагонах їхали пасажири, по 36 особи в кожному вагоні. На станції з першого 

вагону вийшли кілька людей, а з другого вагону вийшли стільки людей, скільки залиши
лося в першому вагоні. Скільки всього пасажирів залишилося в двох вагонах?

Розв’язання
Позначимо кількість пасажирів у кожному вагоні 

відрізками однакової довжини (за умовою було по 
36 пасажирів) і покажемо на кожному відрізку тих па-
сажирів, які вийшли з одного й другого вагону. Тепер 
можна легко відповісти на запитання.

Відповідь: 36 людей.

?

28
4

I вагон

Вийшло

IІ вагон

Вийшло



153

Урок 34

 7. Робота з «магічними» квадратами.
Які числа потрібно поставити в порожні клітинки для того, щоб ква

драт став «магічним»?

Розв’язання

За числами першого рядка визначаємо «магічну» суму: 5  +  0  +  7  =  12; знаходимо не-
відоме число у третьому стовпчику: 12 7 2 12 9 3− +( ) = − = ; знаходимо невідоме число 
у першому стовпчику: 12 5 1 12 6 6− +( ) = − = ; знаходимо невідоме число в третьому ряд-
ку: 12 1 3 12 4 8− −( ) = − = ; знаходимо невідоме число у другому рядку: 12 6 2 12 8 4− +( ) = − = ; 
перевіряємо: 0  +  4  +  8  =  12 — сума другого стовпчика дорівнює «магічній» сумі; 
5  +  4  +  3  =  12 — сума лівої діагоналі дорівнює «магічній» сумі; 1  +  4  +  7  =  12 — сума 
правої діагоналі дорівнює «магічній» сумі; отже, ми одержали «магічний»  квадрат.

V. пояснення завДань ДоМашньої РобоТи
Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 21, «Короткий запис задач 

у таблиці», завдання № 1.
У завданні № 1 запропоновано розв’язати задачу, доповнивши короткий запис 

у вигляді таблиці; скласти і розв’язати дві обернені задачі.

VI. РеФлексія навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Якими є слова-ознаки співвідношення поєднання частин у ціле? Як можна запи-

сати задачі, що містять це співвідношення, коротко? Що ми записуємо у першому 
стовпчику таблиці? (Кількість в 1 пучку (рядку тощо).) Що записуємо у другому стовп-
чику? (Кількість пучків (рядків тощо).) Що записуємо у третьому стовпчику? (Всьо-
го...) Що є першим множником; другим множником; добутком? Якщо в задачі  
невідомо, скільки «всього…», то що є шуканим? Якою дією знаходимо добуток? Як-
що в задачі невідомо, скільки міститься в 1..., то що є шуканим? Якою дією знаходи-
мо перший множник? Якщо в задачі невідомо, скільки пучків (рядків тощо), то що 
є шуканим? Якою дією знаходимо другий множник?

УРок 34
 Тема уроку.	 Розв’язування	задач	алгебраїчним	методом
 Мета:	 формувати	вміння	розв’язувати	задачі.
 Дидактична задача:	 удосконалювати	обчислювальні	навички	табличного	множення	та	ділення;	формувати	вміння	

розв’язувати	ускладнені	рівняння;	навчати	добирати	ускладнене	рівняння	до	тексту;	формувати	вміння	
розв’язувати	складені	задачі	на	знаходження	невідомого	доданка	алгебраїчним	методом;	вдосконалю-
вати	вміння	розв’язувати	задачі,	які	містять	співвідношення	поєднання	кількох	рівних	частин	у	ціле	
(таблична	форма	короткого	запису),	складати	й	розв’язувати	взаємно	обернені	задачі;	вдосконалю-
вати	навички	додавання	й	віднімання	іменованих	чисел,	поданих	в	одиницях	вимірювання	довжини;	
вчити	розкладати	числа	на	множники.

 Розвивальна задача:	 формувати	прийоми	розумових	дій	аналізу,	порівняння,	узагальнення	(під	час	виконання	за-
вдань	№	3–5);	розвивати	логічне	мислення	учнів	при	розв’язуванні	задач	із	логічним	навантаженням;	
розвивати	варіативне	мислення	в	ході	роботи	з	«магічними»	квадратами.

5 0 7

2

1
8 1 6

3 5 7

4 9 2
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	  ХіД УРокУ

I. МоТивація навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів

Ви вже маєте досвід розв’язування і простих, і ускладнених рівнянь, знаєте про 
існування двох методів розв’язування задач — арифметичного та алгебраїчного. Сьо-
годні на уроці ми будемо вдосконалювати вміння розв’язувати рівняння, а також вчи-
тися розв’язувати складені задачі алгебраїчним методом — способом складання рів-
нянь. Дуже важливо сьогодні на уроці звернути увагу на власні успіхи та труднощі, 
щоб вчасно подолати перешкоди й досягти гарного результату!

II. акТУалізація опоРниХ знань Та способів Дії

 1. Геометрична хвилинка. 
Розгляньте рисунок на с. 67 навчального зошита, біля сороки.
Що ви знаєте про коло? Як накреслити коло? Що називають радіусом кола; діа-

метром кола? Чим відрізняється коло від круга? Уявіть, що круг зігнули навпіл по 
діаметру, як показано на рисунку ліворуч. Які предмети мають форму половини кру-
га? (Розкладене віяло.) Будемо обертати половину круга навколо його діаметра. Уя-
віть, що ви повертаєте віяло. Яку фігуру при цьому опише межа половини круга? Яку 
фігуру зображено на малюнку праворуч? Як ви вважаєте, чому саме цю  фігуру 
 зображено?

 2. Усна лічба.
Самостійне виконання завдання № 1.

 3. Усне опитування.
Дайте означення рівняння. Що називають коренем рівняння? Що означає розв’язати 

рівняння? Якими способами можна розв’язати просте рівняння? У чому полягає спо-
сіб підбору; спосіб на підставі застосування правила знаходження невідомого компо-
нента арифметичної дії; спосіб на основі властивості рівності?

Як знайти невідомий доданок; множник; зменшуване; ділене; від’ємник; дільник?
Чим відрізняється ускладнене рівняння від простого? У чому полягає спосіб 

розв’язування ускладнених рівнянь? Наведіть приклад ускладненого рівняння, яке 
можна розв’язати на основі властивості рівностей.

  актуалізація способу розв’язування ускладнених рівнянь на основі зведення до простого рівняння

 4. Самостійне виконання завдання № 2.
Перевірка: назвіть корені рівнянь у порядку зростання; знайдіть суму коренів рів-

нянь.

III. ФоРМУвання вМінь і навичок. закРіплення вивченоГо

  Формування вміння добирати ускладнене рівняння до текстового завдання на знаходження 
невідомого компонента

 1. Усне колективне виконання завдання № 3. 

  Формування вміння розв’язувати складені задачі алгебраїчним методом

 2. Усне колективне виконання завдання (всі записи виконуються лише на дошці).
Користуючись підказками, розв’яжіть задачу алгебраїчним методом.
Іван Іванович зібрав 3 коробки журналів, по 9 журналів у кожній. Після того як він 

частину журналів відніс до бібліотеки, у нього залишилося ще 18 журналів. Скільки жур
налів відніс Іван Іванович до бібліотеки?
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?

3

9
Нехай x журналів Іван Іванович відніс 
до бібліотеки;

4  ·  3 — всього журналів;

28  +  x — всього журналів.

?

18

Пояснюємо схематичний рисунок. Записуємо задачу коротко.
Було — ?, по 9 ж. взяти 3 рази
Відніс — ? ж.
Залишилось — 18 ж.
Позначаємо шукане змінною x. З’ясовуємо, як знайти, скільки було журналів: 

9 3⋅ . Вносимо зміни у короткий запис задачі.
Було — 9 3⋅( )
Відніс — x
Залишилось — 18
З’ясовуємо, як подати кількість журналів, що була спочатку, через змінну. Звер-

таємось до схеми. На нижньому відрізку бачимо: те, що було, складається із 18 та 
шуканого числа: x +( )18 . На схемі бачимо, що верхній і нижній відрізок рівні. Отже, 
з одного боку, було 9 3⋅( )  журналів, а з іншого, x +( )18 . Складемо і розв’яжемо рів-
няння: x + = ⋅18 9 3. Розв’язуємо рівняння.

 3. Диференційована робота над завданням № 4. 

  Формування вміння записувати у формі таблиці задачі, що містять співвідношення поєднання 
кількох рівних частин у ціле

 4. Виконання завдання № 7 (учнями, які швидше за всіх впорались із попереднім за-
вданням).

 5. Усне колективне виконання завдання (всі записи виконуються лише на дошці).
Розв’яжіть задачу за діями. Складіть обернені задачі та розв’яжіть їх алгебраїчним 

методом.

Коли Сашко розставив книжки по полицях, то на чотирьох полицях умістилося по 
8 книг. Скільки всього книг розставив Сашко?

І множник ІІ множник Добуток

Книжок на 1 полиці Кількість полиць Всього книжок

8 кн. 4 шт. ?

Методика роботи над задачею аналогічна описаній на уроці 32 (див. с. 147).

 6. Самостійне виконання завдання № 5.

 7. Колективне виконання завдання.

Розв’яжіть задачу за діями. Розгляньте, як учень розв’язав цю задачу алгебраїчним 
методом.

У Тарасика 42 олівці. Він має їх розкласти у 7 коробок, порівну в кожну. Скільки 
олівців він покладе у кожну коробку?

4

?
8
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І множник ІІ множник Добуток

Олівців в 1 коробці Кількість коробок Всього олівців

? 7 шт. 42 ол.

Нехай x — кількість олівців в 1 короб
ці, тоді 

x  ·  7  =  42; 
x  =  42  :  7; 
x  =  6.

Позначаємо шукане змінною x; x означає кількість олівців в одній коробці — це 
перший множник; 7 — це кількість коробок, другий множник; 42 — всього олівців, 
добуток. Складемо і розв’яжемо рівняння.

  Удосконалення обчислювальних навичок додавання і віднімання іменованих чисел

Назвіть одиниці вимірювання довжини від меншої до більшої. Як вони співвідно-
сяться? Скільки сантиметрів містить 1 метр? Скільки сантиметрів в 1 дециметрі? 
Скільки дециметрів в 1 метрі?

 8. Самостійне виконання завдання № 6.
Перевірка: розташуйте іменовані числа у порядку спадання. Замініть прості іме-

новані числа складеними.

  вдосконалення обчислювальних навичок

 9. Колективне виконання завдань.
1) Доповніть нерівності, щоб вони були істинними. Назвіть кілька варіантів відповідей. 

Разом зробіть висновок — які це мають бути числа.

84  –  16   14  +  56   94  –  65  

60  +  32   72  –  67   52  +  25  

2) Значення якого виразу обчислити легше? Обчисліть його. Який компонент зміню
ється? Як ця зміна впливає на результат?

 56 + 20 =   42 – 30 =   3 . 3  =  

   ?   ?   ?   ?   ?          ?

 56 + 19 =   42 – 36 =      6 . 3 =  

3) Замініть числа 14, 18, 24, 30, 40 добутками. Назвіть всі можливі варіанти від
повіді.

  Розвиток логічного мислення учнів

 10. У бібліотеці на двох полицях стоїть по 15 книжок. До обіду з однієї полиці взяли кілька 
книжок, а після обіду з іншої полиці взяли стільки книжок, скільки залишилося на першій 
полиці. Скільки книжок залишилося на обох полицях?

Розв’язання аналогічне розв’язанню задачі, що пропонувалася на уроці 33 (див. 
с. 148).

7

42
?
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 11. Робота з «магічними» квадратами.
Які числа потрібно записати в порожні клітинки, щоб квадрат став 

«магічним»?

Розв’язання

IV. пояснення завДань ДоМашньої РобоТи

Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 22, «Розв’язування задач 
 алгебраїчним методом», завдання № 1, 2.

У завданні № 1 треба розв’язати рівняння; у завданні № 2 запропоновано розв’я-
зати задачу, доповнивши короткий запис у вигляді таблиці; скласти і розв’язати обер-
нену задачу.

V. РеФлексія навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів

Що сьогодні на уроці було для вас важливим? Яка робота була для вас найцікаві-
шою? Які завдання викликають у вас труднощі? Розв’язування яких завдань ви мо-
жете пояснити іншим учням?

УРок 35
 Тема уроку.	 Величини.	Одиниця	вимірювання	маси	—	1	центнер
 Мета:	 узагальнити	й	систематизувати	знання	учнів	про	величини	та	одиниці	їх	вимірювання.
 Дидактична задача:	 удосконалювати	навички	табличного	множення	та	ділення;	систематизувати	уявлення	про	вели-

чини	(довжину,	масу,	місткість)	як	узагальнені	властивості	об’єктів	навколишнього	світу;	актуалізувати	
уявлення	 про	 процес	 вимірювання	 величини,	 одиниці	 вимірювання	 довжини,	 маси,	 місткості,	 ча-
су;	обґрунтувати	необхідність	введення	нової	одиниці	вимірювання	маси	—	1	центнер;	ознайомити	
із	співвідношенням	нової	одиниці	вимірювання	маси	з	відомими	одиницями	вимірювання;	вдоско-
налювати	навички	порівняння	іменованих	чисел,	заміни	складеного	іменованого	числа	простим,	про-
стого	—	складеним;	вдосконалювати	навички	додавання	й	віднімання	іменованих	чисел;	формувати	
вміння	складати	ускладнені	рівняння	за	текстом,	розв’язувати	рівняння,	розв’язувати	складені	задачі	
на	знаходження	невідомого	зменшуваного	алгебраїчним	методом	(таблична	форма	короткого	запису	
задачі);	вдосконалювати	вміння	розв’язувати	задачі	на	конкретний	зміст	множення	(таблична	форма	
короткого	запису),	складати	і	розв’язувати	взаємно	обернені	задачі.

 Розвивальна задача:	 формувати	прийоми	розумових	дій	аналізу,	порівняння,	узагальнення	(під	час	виконання	за-
вдання	№	7);	розвивати	логічне	мислення	учнів	при	розв’язуванні	задач	із	логічним	навантаженням;	
розвивати	варіативне	мислення	під	час	роботи	з	«магічними»	квадратами.

	  ХіД УРокУ

I. МоТивація навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Предметам оточуючого світу притаманні певні властивості. Наприклад, об’єкти на-

вколишнього середовища мають таку властивість, як лінійна протяжність,— довжину; 
вони створюють тиск на опору або підвіс, тому що мають таку властивість, як маса;  

6

1

8 4
6 7 2

1 5 9

8 3 4
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можуть вміщувати певну кількість речовини, тобто мають місткість. За названими ве-
личинами об’єкти навколишнього світу можна порівнювати, можна вимірювати ці ве-
личини, додавати й віднімати результати вимірювання. Такі самі властивості прита-
манні і такій величині, як час. Час — це те, що відокремлює одну подію від іншої. 
Час розглядають як величину, оскільки проміжки часу можна порівнювати, вимірю-
вати. Сьогодні на уроці ми узагальнимо уявлення про величини та одиниці їх вимі-
рювання, а також познайомимось із новою одиницею маси.

II. УзаГальнення і сисТеМаТизація вивченоГо

  Узагальнення і систематизація знань про процес вимірювання величин та про одиниці вимірювання 
величин 

 1. Робота за вкладкою 3.
Які властивості предметів вам відомі? Крім кольору, форми, розміру, матеріалу, 

предмети навколишнього світу мають ще й інші властивості. Розглянемо їх.
Предмети навколишнього світу мають лінійну протяжність — довжину. Довжи-

на — це величина. Якими способами можна порівняти предмети чи відрізки за до-
вжиною? (Накладенням, на око й вимірюванням.)

Як вимірюємо довжину чи ширину предмета — прямокутника, парти, кімнати? 
(Ми вибираємо одиницю вимірювання і підраховуємо, скільки разів ця одиниця ви-
мірювання вкладається у довжині предмета.)

Які одиниці вимірювання довжини ви знаєте? Як вони співвідносяться між собою?
Предмети відрізняються не тільки за довжиною, але й за масою. Якими способами 

можна порівняти предмети за масою? (Наприклад, «на руку».)
У чому полягає процес вимірювання маси? (Потрібно взяти еталон і визначити, 

скільки разів цей еталон міститься в даному предметі.)
Еталон — це одиниця вимірювання. Яку одиницю вимірювання маси ви знаєте? 

(Кілограм.)
Процес вимірювання маси називають зважуванням. Зважування здійснюють на те-

резах за допомогою гир. На одну шальку терезів кладуть предмет, а на іншу — гирі, 
при чому гир кладуть стільки, скільки буде потрібно, щоб терези набули рівноваги.

Що ми вимірюємо зважуванням? Наведіть приклади.
Порівняйте за масою кавуни (на око).

Як ви думаєте, маса якого кавуна більша? Чому ви так вважаєте?
Маса однорідних предметів пов’язана з їхньою місткістю — просторовим розміром.
Яку одиницю вимірювання об’єму чи місткості ви знаєте? (Літр.)
Наведіть приклади предметів, що мають об’єм, рівний 1 літру.
Як вимірюють рідини: квас, молоко, бензин, воду?
Отже, які величини вам відомі?
Усі величини можна виміряти, при чому процес вимірювання завжди однаковий. 

У чому він полягає? (Вибираємо еталон і визначаємо, скільки разів еталон міститься 
в даному предметі.)

Що таке еталон? (Це одиниця вимірювання величини.)
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Довжина Маса Об’єм

1 см
1 дм = 10 см
1 м = 10 дм = 100 см

1 кг 1 л

Час — це теж величина, отже, і його можна виміряти. Для цього треба вибрати 
еталон, наприклад, рік — це проміжок часу, протягом якого Земля робить повний 
оберт навколо Сонця. Люди зустрічають прихід кожного Нового року. Щоб відчути 
проміжок часу, рівний 1 року, згадайте, коли ви зустрічали востаннє Новий рік, і уя-
віть, як довго чекати настання наступного Нового року. Уявіть проміжок часу від 
1 вересня, коли ви були другокласниками, до 1 вересня нинішнього року, коли ви 
стали третьокласниками. За рік кожен із вас уже відзначив свій день народження, 
хтось раніше, хтось пізніше; отож, уявіть проміжок часу до вашого наступного дня 
народження — тоді мине 1 рік.

Рік складається з чотирьох пір: зими, весни, літа й осені. Кожна пора року скла-
дається з 3 місяців. Якою арифметичною дією дізнатися, скільки місяців у році? 

Уважно розгляньте календар, прочитайте назви і порядок місяців у році. Їх по-
трібно вивчити. Скільки місяців у році?

Місяць — це проміжок часу, протягом якого супутник Землі — Місяць — робить 
повний оберт навколо Землі. Місяць складається з діб. Найчастіше в місяці 30 чи 
31 доба (день). У лютому може бути 28 або 29 діб. Рік, у якому в лютому 29 діб, на-
зивають високосним — він настає один раз на чотири роки. На скільки днів у висо-
косному році більше, ніж у звичайному? Який висновок можна зробити про кількість 
днів у високосному році порівняно зі звичайним роком?

Отже, рік складається з місяців, а місяць складається з діб. Доба — це проміжок 
часу, протягом якого Земля робить повний оберт навколо своєї осі. Доба — це день 
і ніч. Щоб відчути, що таке доба, уявіть собі проміжок часу від початку занять сьо-
годні до початку занять завтра. В 1 добі 24 години.

Таким чином, час — це величина. Одиниці вимірювання часу: рік, місяць, доба.

 2. Усне колективне виконання завдання.
Пригадайте, у яких одиницях вимірюють величини.

Довжина

Маса

Місткість

Час

см

год

л

кг

рік

дм

міс

доба

тижд.

  ознайомлення з одиницею вимірювання маси — 1 центнер

 3. Усне колективне виконання завдання № 1. 
Звертаємо увагу учнів на те, що для вимірювання маси предметів, яка перевищує 

100 кг, використовують більшу одиницю вимірювання — 1 центнер (ц). 

1 ц = 100 кг

  вдосконалення навичок порівняння іменованих чисел

 4. Диференційована робота над завданням № 2.
Учні, що здатні працювати самостійно, працюють без допомоги вчителя.
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Коментар. 5 м 2 дм ... 5 м 20 см. Порівняння починаємо з чисел із більшою оди-
ницею вимірювання: 5 м = 5 м. Переходимо до решти: 2 дм і 20 см. В 1 дм 10 см,  тому 
2 дм = 20 см. Повинні між числами поставити знак рівності.

3 дм 2 см... 3 м 1 дм. Порівняння починаємо з чисел із більшою одиницею вимі-
рювання: 3 дм ... 3 м; числа рівні, але різні одиниці вимірювання — дециметр мен-
ший за метр, тому 3 дм 2 см < 3 м 1 дм.

1 доба ... 25 год. 1 доба містить 24 год, 24 год менше за 25 год. 
Отже, 1 доба < 25 год.

 5. Виконання індивідуального завдання з подальшою колективною пере віркою.
Доповни нерівності, щоб вони були істинними. Поцікався, які нерівності утворили інші 

учні.

3 м 4 дм < ... 5 дм 6 см > ... 25 год > ...  11 кг < ...

12 м 1 дм > ... 9 дм 8 см < ... 23 год < ...  1 ц > ...

7 м 5 дм > ... < 7 м 9 дм   3 дм 4 см > ... < 4 дм 1 см

  Удосконалення вміння замінювати складене іменоване число простим

 6. Виконання завдання № 3 з коментованим письмом (за зразком).
Звертаємо увагу учнів на те, що спочатку треба пригадати, скільки менших одиниць 

міститься в більшій одиниці, перевести іменоване число з більшою одиницею вимірю-
вання у меншу; додати до одержаного числа решту менших одиниць ви мірювання.

  Удосконалення вміння замінювати просте іменоване число складеним

 7. Виконання завдання № 4 з коментованим письмом (за зразком).
Треба спочатку пригадати, скільки менших одиниць вимірювання становлять од-

ну більшу одиницю вимірювання; з’ясувати, скільки разів у даному іменованому чис-
лі вміщується по стільки менших одиниць, зробити висновок про кількість більших 
одиниць; дописати до одержаного числа решту менших одиниць.

  Удосконалення вміння додавати та віднімати іменовані числа

 8. Виконання завдання № 5 з коментованим письмом.
Звертаємо увагу учнів на те, що перш ніж виконати арифметичну дію між імено-

ваними числами, слід їх привести до однакового найменування. Ми можемо додавати 
або віднімати числа, подані в одних і тих самих одиницях вимірювання.

 9. Самостійне виконання завдань № 1–3 (зошит «Працюю самостійно», с. 23, «Величини. 
Одиниця вимірювання маси — 1 центнер»).

III. ФоРМУвання вМінь і навичок. закРіплення вивченоГо

  Формування вміння розв’язувати рівняння

 1. Колективне виконання завдання. 
Розв’яжіть рівняння.

1) a  +  18  =  42  55  –  b  =  38  с  –  27  =  9

 5  .  k  =  54   32  :  m  =  4  p  :  7  =  6

2) (12  –  7)  .  c  =  48  p  +  18  =  7  .  9  k  :  (11  –  6)  =  24  :  6

  Формування вміння складати ускладнене рівняння за текстом

 2. Диференційована робота над завданням № 6.
Учні, які здатні працювати самостійно, виконують завдання без керівництва вчителя.
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Позначаємо невідомий компонент змінною; записуємо рівність, дотримуючись опи-
саного порядку дій.

  Формування вміння розв’язувати задачі алгебраїчним методом

 3. Виконання завдання в групах з подальшою колективною перевіркою.
Розгляньте, як учні розв’язували задачу. Якими методами вони скористалися?
Батьки купили на базарі 16 кг фруктів: 3 кг персиків, а яблук — у 4 рази більше, 

ніж персиків. Решту фруктів становив виноград. Скільки кілограмів винограду купили 
батьки?

П. — 3 кг
Ябл. — ?, у 4 р. б, ніж п. 16 кг
В. — ?

Нехай x кг винограду купили батьки.
П. — 3 кг
Ябл. — ?, у 4 р. б, ніж п. 16 кг
В. — ?

3  +  3  .  4  +  x  =  16;

3  +  12  +  x  =  16;

15  +  x  =  16;

x  =  16  –  15;

x  =  1.

1) 3  .  4  =  12 (кг) — яблук;

2) 3 + 12 = 15 (кг) — персиків і яблук;

3) 16 – 15 = 1 (кг) — винограду;

4) 16  –  (3  +  3  .  4)  =  1 (кг).

 4. Диференційована робота над завданням № 7.

Було Витратили Залишилось

I 17 8 17  –  8

II x 5 x  –  5

Нехай x грн було в Оленки, вона витратила 5 грн, 
тоді в неї залишилося (x  –  5) грн. У Миколки було 
17 грн, він витратив 8 грн, тоді в нього залишилося 
(17  –  8) грн. За умовою задачі в дітей залишилося 
грошей порівну.
Складемо та розв’яжемо рівняння: 
x  –  5  =  17  –  8.

  Розвиток логічного мислення учнів

 5. Виконання завдання (учнями, які швидше за всіх впорались із попереднім завданням).
У консервний цех привезли 20 ц слив, 36 ц груш, 48 ц яблук. Для виготовлення ком

потів взяли 90 ц фруктів. Чи використовували при цьому сливи?

порівну
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Якби сливи не взяли, то використали б лише груші та яблука, отже, щонайбільше 
використали б 36 48+( )  ц фруктів. 36 48 90+ < . Тож сливи використали для виготов-
лення компотів.

 6. Доведіть, що поданий квадрат є «магічним».

14 4 6

0 8 16

10 12 2

IV. пояснення завДань ДоМашньої РобоТи
Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 23, «Величини. Одиниця ви-

мірювання маси — 1 центнер», завдання № 4–6.
У завданні № 4 треба виконати дії з іменованими числами, попередньо подавши 

їх в одних і тих самих одиницях; у завданні № 5 — розв’язати задачу, доповнивши 
короткий запис у вигляді таблиці; скласти і розв’язати обернену задачу. Додатково 
для учнів із високими пізнавальними потребами пропонується виконати завдання № 6 
на розстановку знаків дій та дужок так, щоб значення виразу дорівнювало 1.

V. РеФлексія навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Які важливі завдання ви виконували на уроці? Які одиниці вимірювання довжи-

ни ви знаєте? Скільки сантиметрів в 1 метрі? Скільки дециметрів в 1 метрі? Скільки 
сантиметрів в 1 дециметрі?

Які одиниці вимірювання маси ви знаєте? Скільки кілограмів в 1 центнері? 
Які одиниці місткості ви знаєте? 
Назвіть відомі вам одиниці вимірювання часу. Як вони співвідносяться? 
Що вам краще вдається? Над чим ще слід попрацювати?

УРок 36
 Тема уроку.	 Час.	Визначення	часу	за	годинником
 Мета:	 узагальнити	й	систематизувати	знання	учнів	про	час	та	його	вимірювання.
 Дидактична задача:	 удосконалювати	обчислювальні	навички	додавання	й	віднімання	двоцифрових	чисел	із	пере-

ходом	через	розряд;	систематизувати	знання	про	одиниці	вимірювання	часу,	пов’язані	з	обертанням	
небесних	тіл:	рік,	місяць,	доба;	ознайомити	з	новими	одиницями	вимірювання	часу:	хвилиною,	секун-
дою,	із	співвідношеннями	між	одиницями	вимірювання	часу;	формувати	навички	вимірювання	часу	
за	годинником	у	межах	повних	годин,	у	годинах	та	хвилинах;	ознайомити	із	двома	способами	нази-
вання	часу,	якщо	триває	перша	або	друга	половина	доби,	з	римськими	цифрами;	формувати	вміння	
розв’язувати	ускладнені	рівняння;	вдосконалювати	вміння	розв’язувати	задачі	на	конкретний	зміст	
множення	(таблична	форма	короткого	запису),	складати	й	розв’язувати	взаємно	обернені	задачі.

 Розвивальна задача:	 розвивати	варіативне	мислення	під	час	роботи	з	«магічними»	квадратами.

	  ХіД УРокУ

I. МоТивація навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
На минулому уроці ми повторили величини, в тому числі й час. Ви пригадали ві-

домі одиниці вимірювання часу, пов’язані із обертанням небесних тіл: рік, місяць, 
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добу, годину. Сприйняття людиною проміжків часу залежить від того, чим вона за-
ймається: якщо справа цікава, то здається, ніби час минає дуже швидко; якщо спра-
ва нудна, монотонна, навпаки, час іде дуже повільно... Тому порівнювати проміжки 
часу, спираючись лише на власні відчуття, дуже складно. Аби уникнути цих трудно-
щів, використовують спеціальний прилад — годинник. За допомогою годинника ми 
можемо точно встановити, який час вже минув від початку доби. Досі ми визначали 
за годинником лише число повних годин, а сьогодні ознайомимось із новими одини-
цями вимірювання часу і навчимося точніше його визначати. Також ми продовжимо 
розв’язувати рівняння і задачі, виконувати обчислення. Ви маєте бути дуже уважни-
ми, оскільки на наступному уроці на вас чекає контрольна робота.

II. акТУалізація опоРниХ знань Та способів Дії

 1. Усна лічба.
Самостійне виконання завдання № 2 (зошит «Працюю самостійно», с. 24, «Час. 

Визначення часу за годинником») з подальшою колективною первіркою. 
Колективна перевірка. Назвіть результати, які є числами першого десятка в по-

рядку зростання. Назвіть серед одержаних результатів числа, що містять 2 одиниці. 
Назвіть числа, що містять по 4 десятки. Назвіть числа другого десятка, що зустріча-
ються серед результатів двічі. Назвіть решту чисел другого десятка. Назвіть резуль-
тати, які містять 6 одиниць; 7 десятків, 5 одиниць.

 2. Математичний диктант.
1) Запишіть одиниці вимірювання довжини від найменшої до найбільшої.
2) Запишіть одиниці вимірювання маси від найбільшої до найменшої.
3) Запишіть відомі вам одиниці вимірювання місткості.
4) Запишіть відомі вам одиниці вимірювання часу в порядку зростання.
5) Скільки дециметрів міститься в 1 метрі?
6) Скільки годин міститься в добі?
7) Скільки кілограмів містить 1 центнер?
8) Скільки сантиметрів в 1 метрі?
9) Скільки місяців містить рік?
10) Скільки сантиметрів в 1 дециметрі?
11) Скільки діб містить тиждень?
12) Замініть складене іменоване число простим: 4 м 5 дм; 1 ц; 8 дм 3 см.
13) Замініть просте іменоване число складеним: 56 см; 29 дм.
14)  В Андрія було 8 дм 4 см дроту, а в Сашка — 3 дм 2 см. На скільки менше дро-

ту в Андрія, ніж у Сашка?
15)  Катруся плела віночок. На одну стрічку віночка вона витратила 34 см, а на дру-

гу — 3 дм 5 см. Скільки всього сантиметрів стрічки використала дівчинка?

III. ФоРМУвання новиХ знань Та способів Дії

  ознайомлення з новими одиницями вимірювання часу — хвилиною і секундою

 1. Колективне виконання завдання № 1. 
Вчитель пропонує назвати одиниці вимірювання часу, пов’язані із обертанням 

небесних тіл, та співвідношення між ними. Учні пригадують, скільки годин містить 
доба. 

Отже, доба складається з годин. Із яких менших одиниць вимірювання часу скла-
дається година? Ви, мабуть, чули про такі одиниці часу, як хвилина та секунда. 

Далі вчитель повідомляє учням зміст тексту, поданого у завданні № 1.
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  первинне закріплення уявлення про хвилину, секунду

 2. Самостійне виконання завдання (І варіант).

І  варіант ІІ  варіант

...  .  4  =  36 ...  :  9  =  4

...  .  8  =  9 9  .  ...  =  72

63  :  ...  =  9 63  :  ...  =  7

9  .  ...  =  35 ...  :  7  =  5

...  :  6  =  4 ...  .  6  =  24

40  :  ...  =  5 ...  :  5  =  8

4  .  ...  =  36 ...  .  9  =  36

27  :  ...  =  9 ...  :  9  =  3

...  :  4  =  3 4  .  ...  =  12

...  .  5  =  15 15  :  ...  =  5

18  :  ...  =  2 ...  .  2  =  18

8  .  ...  =  24 24  :  ...  =  3

...  :  6  =  3 ...  .  3  =  18

32  :  ...  =  4 ...  :  8  =  4

...  .  3  =  21 21  :  ...  =  3

90  :  ...  =  9 80  :  ...  =  8

Вчитель фіксує час, а потім встановлює, скільки хвилин витратив на завдання 
учень, який найшвидше виконав завдання І варіанта. Потім вчитель пропонує вико-
нати завдання ІІ варіанта за певний час — 40 секунд і встановити, хто з учнів встиг-
не виконати більше завдань.

IV. ФоРМУвання вМінь і навичок. закРіплення вивченоГо

  Формування вміння визначати час за годинником

 1. Колективне виконання завдання № 2. 
Час визначають за годинником. Годинна стрілка за добу робить два повних оберти 

по циферблату. Хвилинна стрілка робить повний оберт за 1 годину, а секундна — за 1 
хвилину.

Для годинної стрілки проміжок часу між двома великими поділками дорівнює 
1 годині. В добі 24 години, а циферблат годинника містить 12 поділок, тож годинна 
стрілка робить два повних оберти по циферблату за 1 добу.

Учні виконують завдання.
Хвилинна стрілка описує повний оберт за 1 годину. Тому проміжок часу для хви-

линної стрілки між двома великими поділками дорівнює: 60  хв  :  12  =  5  хв, оскільки 
60  –  12  –  12  –  12  –  12  –  12  =  0.

 2. Колективне виконання завдання № 3.
Дуже просто визначати час за годинником, коли годинна стрілка стоїть на певно-

му діленні шкали, а хвилинна стрілка — на поділці 12. В такому випадку кажемо 
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«рівно третя (п’ята, десята) година». Якщо годинна та хвилинна стрілки розташовані 
інакше, то треба поміркувати, щоб визначити час за годинником.

Для визначення часу за годинником міркують таким чином.

І спосіб
1.  Визначаю, між якими поділками перебуває годинна стрілка; яку поділку вона 

пройшла. Називаю це число зі словом «година».
2.  Визначаю, на яку поділку вказує хвилинна стрілка. Множу 5 хвилин на це чис-

ло одержую число хвилин.
3. Називаю: «... година і... хвилин».
Відповіді: 4-а година 15 хвилин; 6-а година 10 хвилин; 12-а година 30 хвилин; 

8-а година 55 хвилин.
Але існує й інший спосіб читання проміжків часу за годинником.

ІІ спосіб
1.  Визначаю, між якими поділками розташована годинна стрілка: до якої поділ-

ки вона наближається. Називаю це число зі словом «година».
2.  Визначаю, скільки хвилин не вистачає до даного числа годин: скільки поділок 

залишилось пройти хвилинній стрілці до завершення кругу. Множу 5 хвилин 
на це число й одержую число хвилин, яких не вистачає до завершення години.

3. Називаю: «за... хвилин... година».
Відповіді: за 45 хвилин 5-а година; за 50 хвилин 7-а година; за 30 хвилин 1-а го-

дина; за 5 хвилин 9-а година.
Очевидно, що другим способом зручно визначати час у тому випадку, коли година 

добігає кінця.

 3. Усне колективне виконання завдання
Встановіть спосіб, яким зручно користуватися при визначенні часу за годинником, 

і визначте час.

3 год 15 хв 7 год 45 хв 4 год 10 хв 8 год 40 хв

 4. Колективне виконання завдання № 4.
У добі 24 години. На циферблаті годинника 12 поділок, тому годинна стрілка про-

ходить циферблат за добу двічі (24  :  12  =  2 рази).
Користуючись 12 поділками циферблату годинника, час визначають із зазначен-

ням відповідної частини доби, наприклад: 2-а година ночі, 8-а година ранку, 12-а го-
дина дня, 7-а година вечора.

Розв’язання
За 10 хвилин 6-а година ранку (вечора); за 35 хвилин 1-а година ночі (дня); за 

33 хвилини 5-а година ранку (вечора); за 15 хвилин 3-я година ночі (дня).

Далі вчитель повідомляє зміст тексту, поданого у завданні № 4.
Користуючись 24 поділками:
а) якщо вказують час від опівночі до опівдня, то називають його без змін: 2-а го-

дина ночі — просто 2-а година, 7-а година ранку — просто 7-а година, 10-а година 
дня — просто 10-а година;

б) якщо вказують час від опівдня до опівночі, то додають ще 12 годин, наприклад: 
2-а година дня — це 2  +  12  =  14-а година, 7-а година вечора — це 7  +  12  =  19-а година, 
10-а година ночі — це 10  +  12  =  22-а година.

Розв’язання
17-а година 50 хвилин; 24-а година 25 хвилин; 16-а година 27 хвилин; 15-а годи-

на 45 хвилин.
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Розділ I. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас. Рівняння

Звертаємо увагу учнів на те, що при читанні проміжків часу другої половини до-
би використовують лише той спосіб, при якому спочатку читаємо, скільки годин вже 
минуло, а потім — скільки минуло хвилин.

 5. Виконання завдання № 5 з коментарем.
Розв’язання
10-а година вечора = 22-а година; 18-а година = 6-а година вечора.

 6. Колективне виконання завдання.
Чим відрізняються циферблати годинників на кожному рисунку? Які цифри записано 

на циферблаті годинника ліворуч? (Це арабські цифри.) Випишіть цифри, що записані 
на циферблаті годинника праворуч,— це римські цифри.

Римські цифри: 
І — один, V — п’ять, X — десять.
II — два, III — три, 
IV — чотири, VI — шість, VII — сім, VIII — вісім,
IX — дев’ять, X — десять, XI — одинадцять,  
XII — дванадцять.

  Удосконалення обчислювальних навичок

 7. Колективне виконання завдання.
Розкладіть на множники числа 18; 28; 12; 36; 20; 16; 24.

 8. Усне колективне виконання завдання. 
Виконайте очислення.

78  –  36  :  6  +  3  .  8  –  9  .  7  +  6  .  4
6  .  2  :  3  .  7  –  81  :  9  .  1  +  42  :  7  :  3
80  –  (25  :  5  +  9)  :  2  –  13  +  9  .  4

  Формування вміння розв’язувати рівняння

 9. Виконання індивідуальних завдань біля дошки з подальшою колективною перевіркою.
Розв’яжи рівняння. Знайди суму коренів рівнянь.

6  .  x  +  18  =  6  ·  10      a  :  8  .  9  =  100  –  28    9  .  4  :  6  +  y  =  9

  вдосконалення вміння розв’язувати задачі

 10. Самостійне виконання завдання.
Розв’яжи задачу.
Мама купила 3 пакети борошна, по 2 кг у кожному. 3 кг борошна вона використала 

на випічку. Скільки кілограмів борошна залишилося в матусі?

  Розвиток логічного мислення учнів

 11. Які числа потрібно поставити в порожні клітинки для того, щоб число 33 
утворило «магічну» суму (числа не повторюються)?

Розв’язання

1
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4
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8

9
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12 7 14

13 11 9

8 15 10
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Урок 37

V. пояснення завДань ДоМашньої РобоТи
Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 24, «Час. Визначення часу 

за годинником», завдання № 1, 3, 4.
У завданні № 1 запропоновано розв’язати рівняння; завдання № 3 передбачає 

розв’язання задачі після запису її у формі таблиці; потім потрібно скласти й розв’язати 
обернені до неї задачі. Додатково можна виконати завдання № 4, в результаті 
розв’язання якого ви дізнаєтесь, скільки годин тривав політ першої у світі жінки-кос-
монавта Валентини Терешкової.

VI. РеФлексія навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Що цікавого ви дізналися сьогодні на уроці? Якою є користь від нових знань? 

Із якими одиницями вимірювання часу ви познайомились? Скільки хвилин станов-
лять 1 годину? Скільки секунд становлять 1 хвилину? Як визначати час за годинни-
ком? Як можна інакше міркувати при визначенні часу за годинником? Як ми нази-
ваємо час, що відповідає першій половині доби; другій половині доби?

УРок 37

 Тема уроку.	 Контрольна	робота	№	2
 Мета:	 перевірити	сформованість	в	учнів	обчислювальних	навичок	табличного	множення	та	ділення,	дода-

вання	й	віднімання	в	межах	100,	вміння	розв’язувати	складені	задачі.
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Розділ іі. величини. частини величини

РозДіл іі. величини. часТини величини
Метою розділу є формування в учнів поняття про дроби з чисельником 1 як одні-

єї з кількох рівних частин цілого. Учні повинні розуміти спосіб одержання частин; 
пояснювати, що означає знаменник і чисельник дробу; визначати, скільки певних 
 частин міститься в цілому, у скільки разів ціле більше за частину, у скільки частина 
менша від цілого. Також учні повинні знати й застосовувати правило знаходження 
ча стини від цілого та цілого за величиною його частини. Порівняння частин спочатку 
здійснюється на наочній основі, згодом — за уявленням; в результаті такої роботи 
школярі поступово роблять узагальнення про те, що з двох частин більша та, в якої 
знаменник менший.

Під час вивчення розділу учні розв’язують прості сюжетні задачі на знаходження 
частини від цілого та цілого за величиною його частини. Прості задачі цих видів вхо-
дять до складених задач.

Також у розділі вводяться нова одиниця вимірювання довжини — 1 мм — як де-
сята частина сантиметра; групи взаємопов’язаних величин: загальна маса, маса одно-
го предмета, кількість предметів; загальна довжина, довжина одного відрізу, кількість 
відрізів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; згодом вво-
дяться такі величини, як вартість, ціна, кількість, загальний виробіток, продуктив-
ність праці, час роботи тощо. У розділі приділено увагу взаємозв’язку між величина-
ми однієї групи, причому загальна величина — це добуток, величина однієї одини-
ці — перший множник; кількість або час — другий множник. Слід зазначити, що 
за такого подання матеріалу немає необхідності у запам’ятовуванні великої кількості 
правил, оскільки шукану величину учні знаходять за правилом знаходження невідо-
мого множника.

Після вивчення груп взаємопов’язаних величин учні вчаться розв’язувати складе-
ні задачі на знаходження суми, різницеве або кратне порівняння двох добутків чи 
 часток та обернені до них. Для обернених задач разом з арифметичним методом розв’я-
зування може бути застосований і алгебраїчний.

У розділі розширено зміст алгебраїчної пропедевтики: учні досліджують залеж-
ність значення частки від зміни діленого або дільника; вчаться розв’язувати рівнян-
ня, в яких змінна входить до складу одного з компонентів, тобто один із компонентів 
є виразом зі змінною.

УРок 38

 Тема уроку.	 Аналіз	контрольної	роботи.	Частини	величини
 Мета:	 формувати	поняття	про	дріб	із	чисельником	1.
 Дидактична задача:	 вдосконалювати	 обчислювальні	 навички	 табличного	 множення	 та	 ділення;	 актуалізувати	

розуміння	 конкретного	 змісту	 ділення	 на	 рівні	 частини;	 ознайомити	 учнів	 із	 дробами	 з	 чисельни-
ком	1	—	частинами,	із	практичним	утворенням	половини,	половиною	як	однією	із	двох	рівних	частин	
цілого,	кількістю	половин	у	цілому;	вчити	записувати	половини	двома	цифрами;	формувати	уявлення	
про	чисельник	і	знаменник;	удосконалювати	вміння	розв’язувати	задачі	на	конкретний	зміст	множен-
ня	(таблична	форма	короткого	запису),	складати	й	розв’язувати	взаємно	обернені	задачі.

 Розвивальна задача:	 розвивати	наочно-образне	мислення	(під	час	виконання	завдання	№	3,	4),	формувати	прийо-
ми	розумових	дій	аналізу,	порівняння,	узагальнення	(в	ході	розв’язання	завдань	№	1–4);	розвивати	
варіативне	мислення	під	час	роботи	з	«магічними»	квадратами.
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Урок 38

	  ХіД УРокУ

I. аналіз конТРольної РобоТи 

(Відбувається відповідно до виявлених проблем та загальних результатів виконан-
ня контрольної роботи.)

II. МоТивація навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів

Як називають числа, які використовують у лічбі предметів? (Натуральні числа.) 
Наведіть приклади натуральних чисел. Ці числа також є і результатами арифметич-
ної дії ділення. Наприклад, 4 : 2 = 2. На практиці виникають такі ситуації, коли тре-
ба розділити, приміром, 1 торт між кількома дітьми і дізнатися, по скільки шматоч-
ків одержить кожна дитина. Ви часто ділитесь між собою, наприклад, одним яблуком, 
батончиком тощо... Чи одержуєте ви натуральні числа в результаті такого ділення? 
Яким саме числом буде подано результат такого ділення, ви дізнаєтесь сьогодні на 
уроці.

IIі. акТУалізація опоРниХ знань Та способів Дії

 1. Усна лічба.

І  варіант ІІ  варіант

72  :  8  =  ... ...  :  8  =  4 64  :  8  =  ... ...  :  4  =  8

7  .  6  =    ... 7  .  ...  =  21 6  .  6  =  ... 21  :  __  =  3

36  :  6  =  ... 7  .  ...  =  7 42  :  7  =  ..._ ...  .  1  =  8

8  .  4  =  ... 35  :  ...  =  5 8  .  9  =  ... 35  :  ...  =  7

8  .  8  =  ... ...  :  8  =  3 56  :  7  =  ... ...  :  3  =  8

42  :  6  =  ..._ ...  .  6  =  24 7  .  9  =  ... 6  .  ...  =  24

56  :  8  =  ... ...  :  5  =  6 48  :  8  =  ..._ ...  :  6  =  5

7  .  7  =  ... 18  :  ...  =  6 6  .  7  =  ... 18  :  ...  =  3

48  :  6  =  ..._ 2  .  ...  =  16 32  :  8  =  ... 2  .  ...  =  18

8  .  6  =  ... ...  .  7  =  21 49  :  7  =  ..._ 7  .  ...  =  28

63  :  7  =  ..._ 40  :  ...  =  4 6  .  8  =  ... 50  :  ...  =  5

7  .  8  =  ... ...  :  4  =  9 40  :  5  =  ... ...  :  3  =  9

40  :  8  =  ..._ ...  .  3  =  9 8  .  7  =  ... 4  .  ...  =  16

8  .  4  =  ... 16  :  ...  =  4 32  :  8  =  ... 25  :  ...  =  5

54  :  6  =  ... 5  .  5  =  ... 6  .  9  =  ... ...  :  5  =  9

7  .  4  =  ... ...  :  5  =  8 28  :  7  =  ... 32  :  ...  =  8

9  .  6  =  ... 14  :  ...  =  2 4  .  7  =  ... 21  :  ...  =  3
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 2. Усне опитування.
Які арифметичні дії ви знаєте? Яку дію треба виконати, щоб стало більше або 

стільки ж; менше або стільки ж? 
Як називають числа при додаванні; множенні; відніманні; діленні? Які дії є вза-

ємно оберненими? (Додавання — віднімання; множення — ділення.) Як пов’язані між 
собою додавання і віднімання; множення і ділення? 

Чи може значення суми (добутку; різниці; частки) дорівнювати одному з доданків (од-
ному з множників; зменшуваному; діленому)? У яких випадках? Наведіть приклади. 

Чи може значення суми (добутку, різниці, частки) дорівнювати нулю? У яких ви-
падках? Наведіть приклади. 

Чи може значення добутку (частки) дорівнювати 1?
Які види ділення ви знаєте? Чим відрізняється ділення на вміщення від ділення 

на рівні частини? Що означає число a розділити на число b? Що означає число 32 роз-
ділити на 8? Чи можна ділити на нуль? Чому? (Оскільки не існує такого числа, яке 
при множенні на нуль дасть число, відмінне від нуля.) Якою арифметичною дією пе-
ревіряють арифметичну дію ділення? Доведіть, що 72  :  8  =  9. 

Назвіть кілька парних чисел. На яке число їх можна розділити? Назвіть кілька 
чисел, що діляться на 3; на 5; на 9.

  актуалізація конкретного змісту дії ділення на рівні частини

 3. Самостійне виконання завдання № 1.
Розв’язання
10  :  2  =  5;  10  :  2  =  5;  10  :  10  =  1.

іV. ФоРМУвання новиХ знань Та способів Дії

  ознайомлення з дробами із чисельником 1 — із частинами; з половиною від цілого

 1. Колективне виконання завдання № 2.
Учні записують вираз, який є розв’язанням задачі 1  :  6  :  2.
Задача 2 теж розв’язується дією ділення: 1  :  2.
Проте значення першого виразу учні можуть обчислити, оскільки це натуральне 

число, а значення другого виразу — ні.
Учитель бере яблуко і розрізає його на дві рівних частини — показує одну таку 

частину.
Як можна назвати цю частину яблука? (Половина яблука.) Чому? (Яблуко розді-

лили навпіл.) Як отримати половину яблука? (Треба ціле яблуко поділити на дві рів-
них частини і взяти одну таку частину.)

Учитель показує іншу частину яблука.
Що це? (Половина яблука.) Доведіть. (Яблуко поділили на дві рівних частини. 

Кожна така частина є половиною. Отже перша частина — половина та друга части-
на — половина.)

Скільки половин у цілому яблуці? (В цілому — дві половини.)

  первинне закріплення способу одержання половини

 2. Колективне виконання завдання № 3.
Учитель роздає учням паперові круги, вони виконують ті самі дії, які на рисунку 

виконує Василь, а потім дії, що виконала Марина.
Учні перегинають круг навпіл так, щоб контури співпали, розгладжують лінію 

згину, розгортають і бачать: лінією згину цілий круг поділено на дві рівних частини; 
учні розфарбовують одну з таких частин і показують розфарбовану половину круга. 
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Урок 38

Звертаємось до пропозиції Оленки і розфарбовуємо іншу половину круга. З’ясовуємо, 
що у крузі дві половини.

(Аналогічне дослідження можна провести і з іншими паперовими фігурами: шес-
тикутниками, сердечками, квадратами тощо.)

  ознайомлення із записом частин від цілого

 3. Колективне виконання завдання № 3 (продовження). 
Вчитель повідомляє текстову частину завдання. Учні розглядають опорний кон-

спект на блакитному фоні. 
Коментар. Як одержати половину? Половина — одна друга — це дробове число, 

його записують так: 
1

2
.

Як ми отримали 
1

2
? (Ми одне ціле поділили на 2 рівних частини.) Отже: 1 2

1

2
: = .

В записі 
1

2
 під рискою записано число 2. Що означає число 2? (Число 2 означає, 

на скільки рівних частин поділили ціле.) Яке число записано над рискою? (Число 1.) 
Число 1 над рискою означає, скільки таких частин взяли.

Отже, частини записують парою цифр. Цифру над рискою називають чисельник, 
цифру під рискою — знаменник.

a

b

→
→

→
→

чисельник

знаменник

скільки такихчастин взяли

на скільки ріівних частин поділили ціле

Риска — це знак ділення. В математиці арифметична дія ділення має два позна-
чення — «:», «–».

V. ФоРМУвання вМінь і навичок. закРіплення вивченоГо

  Формування вміння одержувати половину від цілого
Як отримати половину? Поділіть прямокутник навпіл. Розфарбуйте половину. 

Скільки таких половин у цілому?
Як можна інакше поділити прямокутник навпіл? Покажіть половину. Скільки та-

ких половин у цілому? (У цілому дві половини!)

 1. Самостійне виконання завдання № 4.

 2. Колективне виконання завдання.
Дві подружки поділили порівну між собою тістечко. Яку частину тістечка одержала 

кожна подружка? Якби подружок було три, то яку частину одержала б кожна з подру
жок? Як би ви назвали таку частину?

Скільки третин у цілому? Чому? Як би ви записали третину? Що показує число 3 
під рискою — знаменник? Що показує число 1 над рискою — чисельник?

  Формування вміння складати і розв’язувати рівняння

 3. Колективне виконання завдання.
Знайдіть задумане число.

1) Тарас задумав число, додав його до числа 6 і одержав добуток чисел 7 і 8.

2)  Марічка задумала число, збільшила його на частку чисел 42 і 6 і в результаті одер
жала число 12.

3) Добуток чисел 5 і 8 збільшили на невідоме число й одержали 52.
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 4. Колективне виконання завдання.
Виконайте обчислення.

9  .  9  –  48  :  (39  –  33)  .  7  +  4  .  3
100  –  6  .  2  :  3  .  9  –  6  .  9  +  8  .  7
4  .  (18  :  9)  .  7  –  64  :  8  :  4

  Розвиток логічного мислення учнів

 5. Впишіть у клітинки числа так, щоб їх сума по вертикалі, горизонталі 
й діагоналях дорівнювала 27 (числа не повторюються).

Розв’язання

VI. пояснення завДань ДоМашньої РобоТи
Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 25, «Частини величини», за-

вдання № 1, 2.
У завданні № 1 необхідно зафарбувати половину фігури й записати відповідне 

число. У завданні № 2 запропоновано розв’язати задачу, записавши її коротко у фор-
мі таблиці; скласти і розв’язати дві обернені задачі.

IV. РеФлексія навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Про які числа ви дізналися сьогодні на уроці? Як одержати половину? Що таке 

половина? Скільки половин у цілому? Що більше: половина чи ціле? Що менше: по-
ловина чи ціле? Як записати половину від цілого? Що означає число, записане під 
рискою? Як називають це число? Що означає число, записане над рискою? Як нази-
вають це число?

УРок 39

 Тема уроку.	 Частини	величини
 Мета:	 формування	поняття	про	дріб	із	чисельником	1.
 Дидактична задача:	 вдосконалювати	 обчислювальні	 навички	 табличного	 множення	 та	 ділення;	 актуалізувати	

розуміння	конкретного	змісту	ділення	на	рівні	частини;	ознайомити	із	дробами	з	чисельником	1	—	
частинами,	 з	 практичним	 утворенням	 половини,	 чверті	 та	 інших	 частин	 від	 цілого,	 із	 частиною	 як	
однією	із	кількох	рівних	частин	цілого,	 із	визначенням	кількості	певних	частин	у	цілому;	вчити	за-
писувати	 частини	 двома	 цифрами;	 формувати	 поняття	 про	 чисельник,	 знаменник,	 «читати»	 дроби,	
називати	 чисельник	 і	 знаменник;	 пояснювати	 значення	 знаменника	 й	 чисельника;	 вдосконалювати	
обчислювальні	навички	шляхом	обчислення	значень	виразів	на	кілька	дій	одного	і	різних	ступенів	із	
дужками	або	без	дужок,	вміння	знаходити	значення	виразів	зі	змінною;	формувати	вміння	за	текстом	
складати	і	розв’язувати	ускладнені	рівняння.

 Розвивальна задача:	 розвивати	наочно-образне	мислення	(під	час	виконання	завдань	№	1–4),	формувати	прийо-
ми	розумових	дій	аналізу,	порівняння,	узагальнення	(в	ході	розв’язування	завдань	№	3,	4);	розвивати	
варіативне	мислення	під	час	роботи	з	«магічними»	квадратами.

12 7

6
12 7 8

5 9 13

10 11 6



173

Урок 39

	  ХіД УРокУ

I. МоТивація навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
На попередньому уроці ми познайомилися із половиною — однією з двох рівних 

частин цілого. Сьогодні ми познайомимось із іншими частинами. Цікаво, що з числа-
ми такого виду були знайомі ще наші далекі предки. Папіруси, знайдені у Єгипті, 
свідчать, що стародавні єгиптяни ще 4 тисячі років тому мали десяткову систему чис-

лення, користувалися частинами 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, 

3

4
, 

1

6
 и 

1

8
,  які пізніше назвали єгипет-

ськими. Єгипетські дроби продовжували використовуватися спочатку в Стародавній 
Греції, а потім і математиками усього світу. Максим Плануд, грецький монах, вчений, 
математик, у XIII столітті ввів назву чисельника і знаменника. А всебічно дослідив 
єгипетські дроби відомий математик XIII століття Фібоначчі. Саме з такими дробами 
ми працюватимемо сьогодні на уроці. 

II. акТУалізація опоРниХ знань Та способів Дії

 1. Усна лічба. 

І варіант

Ділене 64 48 49 56 35 72 63 32 42

Дільник 8 7 7 8 5 6 7 4 8 6

Частка 3 6 5 8 9 8 9 6 7

ІІ варіант

Множник 7 8 5 6 8 6 6 8 5 7

Множник 7 4 5 7 7 4 4 8

Добуток 64 16 36 72 56 54 40 32 24 28

 2. Усне опитування.
Які числа називають натуральними? Назвіть найменше натуральне число? Чому 

число 0 не є натуральним? Чи можна назвати найбільше натуральне число? 
Які арифметичні дії з числами ви знаєте? Які види ділення вам відомі? Чим від-

різняється ділення на вміщення від ділення на рівні частини? Що означає число a 
розділити на число b? Що означає число 32 розділити на 8? Чи завжди можна вико-
нати дію ділення, щоб результат був натуральним числом? 

Як називають одну з двох рівних частин цілого? Як одержати половину? Скільки 
половин у цілому? Що більше (менше): половина чи ціле; у скільки разів більше (мен-
ше)? Як записати половину? Що означає цифра під рискою? Як називають це число? 

Що означає цифра над рискою? Як називають це число? 
Як утворюють частини? (Діленням цілого на кілька рівних частин.) Як ви вважа-

єте, як одержати третину? Як назвемо одну з чотирьох рівних частин цілого; одну з 
п’яти рівних частин цілого?

  актуалізація уявлення про половину від цілого

 3. Виконання завдання № 1 з коментарем.
Коментар. Третя фігура: цілий шестикутник розділено на 6 рівних частин — три-

кутників. Ми маємо зафарбувати половину. Щоб одержати половину, треба цілий шес-
тикутник розділити на 2 рівних частини і зафарбувати одну з двох рівних частин. 
Шість трикутників розділити на 2 — буде 3 трикутники в одній половині.
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III. ФоРМУвання новиХ знань Та способів Дії

  ознайомлення із дробами з чисельником 1 — з частинами

 1. Колективне виконання завдання № 2.
Після виконання завдання вчитель звертає увагу учнів на правило та опорний кон-

спект (на блакитному фоні).

 2. Колективне виконання завдання № 3.
На скільки рівних частин розділили цілий круг? Скільки таких частин зафарбу-

вали? Як записати одержану частину? Що ми запишемо під рискою? Що означає це 
число? Як його називають? Що ми запишемо над рискою? Що означає це число? Як 
його називають?

Після виконання завдання вчитель узагальнює інформацію.
Якщо цілу одиницю лічби або вимірювання поділити на 3 рівних частини, то кож-

на дорівнюватиме одній третій — третині.

Третина — це одна з трьох рівних частин цілого. В цілому три третини.
Щоб одержати третину, треба ціле розділити на три рівних частини і взяти 

одну таку частину: 

1 3
1

3
: = .

Якщо одиницю лічби або вимірювання розділити на чотири рівних частини, то 
кожна частина дорівнюватиме одній четвертій — чверті.

Чверть — це одна з чотирьох рівних частин цілого. У цілому чотири чверті.
Щоб одержати чверть, треба ціле розділити на чотири частини і взяти од-

ну таку частину: 

1 4
1

4
: = .

Такий самий зміст мають числа 
1

5
, 

1

6
, 

1

7
 і так далі.

П’ята частина — одна з п’яти рівних частин цілого. Ціле містить п’ять 
п’ятих частин.

Щоб одержати одну п’яту частину, треба ціле поділити на п’ять рівних час-
тин і взяти одну таку частину:

1 5
1

5
: = .

Шоста частина — одна з шести рівних частин цілого. Ціле містить шість 
шостих частин.

Щоб одержати одну шосту частину, треба ціле поділити на шість рівних 
частин і взяти одну таку частину.

Отже, запис 
1

n
 означає, що одиницю поділили на n рівних частин і взяли одну 

таку частину.
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Термін «рівні частини» іноді заміняють терміном «частини». Кажучи, що пиріг 
розділили на 5 частин, маємо на увазі, що пиріг поділили на 5 рівних частин.

(За потреби учням можна запропонувати практичну роботу з одержання частин 
шляхом ділення на рівні частини фігур, вирізаних із паперу.)

  первинне закріплення способу одержання частин

 3. Колективне виконання завдання № 4.
Слід зазначити, що на третьому рисунку прямокутник поділено не на рівні части-

ни, тож це паска, за такого поділу неможливо одержати восьму частину.

  первинне закріплення понять «чисельник» і «знаменник»

 4. Колективне виконання завдання № 5.
Вчитель звертає увагу учнів на те, що спочатку «читаємо» число над рискою — 

«одна», а потім число під рискою у називному відміннику: одна сьома торту; одна 
п’ята яблука...

IV. ФоРМУвання вМінь і навичок. закРіплення вивченоГо

  Формування поняття про частини

 1. Усне колективне виконання завдання.
1) На якому рисунку зафарбовано половину фігури? Оберіть відповідний запис із по

даних.

      
1

2
; 

1

3
; 

1

4
; 

1

5
; 

1

6

 1  2 3 4  

Слід зазначити, що на рисунку 4 цілий п’ятикутник поділено на дві частини, але 
вони не рівні, тож це пастка.

2) На якому рисунку зафарбовано третину фігури? Оберіть відповідний запис 
із  поданих.

      
1

2
; 

1

3
; 

1

4
; 

1

5
; 

1

6
 

 1  2 3 4  
Зауваження: рис. 3 і 4 — пастки.

3) На якому рисунку зафарбовано чверть фігури. Оберіть відповідний запис із по
даних.

      
1

2
; 

1

3
; 

1

4
; 

1

5
; 

1

6
 

 1 2 3 4  
Зауваження: рис. 2 — пастка.

4) На якому кресленні зображено п’яту частину відрізка? Оберіть відповідний запис 
із поданих.

                    
1

2
; 

1

3
; 

1

4
; 

1

5
; 

1

6
 



176

Розділ іі. величини. частини величини

  Удосконалення обчислювальних навичок. обчислення значень виразів на кілька дій
 2. Самостійне виконання завдання № 6.

  обчислення значень виразів зі змінною
 3. Самостійне виконання завдання № 7.

  Удосконалення вміння розв’язувати задачі
 4. Колективне виконання завдання.

Розв’яжіть задачу. Складіть і розв’яжіть можливі обернені задачі.
Бабуся зв’язала 5 пучків цибулі, по 7 цибулин у кожному пучку. Скільки всього ци

булин використала бабуся?

  Розвиток логічного мислення учнів
 5. Які числа треба поставити в порожні клітинки для того, щоб число 33 

утворило «магічну» суму (числа не повторюються)?
Розв’язання

V. пояснення завДань ДоМашньої РобоТи
Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 25, «Частини величини», за-

вдання № 1, 2.
У завданні № 1 запропоновано накреслити відрізок, розділити його точками на 

певну кількість рівних частин і навести відповідну частину; у завданні № 2 необхід-
но за текстом скласти рівняння і розв’язати його.

VI. РеФлексія навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Які числа ми продовжили вивчати сьогодні на уроці? Що таке половина; третина; 

чверть; п’ята частина; сьома частина; десята частина? Скільки половин; третин; чет-
вертей; сьомих частин; п’ятнадцятих частин у цілому? Що більше: ціле чи його час-
тина? У скільки разів ціле більше за дев’яту частину? У скільки разів ціле більше за 
восьму частину? Як записують частини? Що означає число, записане над рискою? Як 
його називають? Що означає число, записане під рискою? Як його називають?

УРок 40
 Тема уроку.	 Одиниця	довжини	1	мм
 Мета:	 формувати	поняття	про	довжину	та	одиниці	її	вимірювання.
 Дидактична задача:	 удосконалювати	обчислювальні	навички	табличного	множення	та	ділення;	актуалізувати	вміння	

«читати»	дроби,	називати	й	пояснювати	значення	знаменника	і	чисельника,	знання	відомих	одиниць	
вимірювання	довжини,	маси,	часу;	ознайомити	із	поданням	меншої	одиниці	вимірювання	як	частини	
більшої;	ознайомити	з	одиницею	вимірювання	довжини	1	мм	як	десятою	частиною	1	см;	формува-
ти	вміння	вимірювати	довжини	відрізків	із	точністю	до	1	мм,	креслити	відрізки,	довжину	яких	пода-
но	у	сантиметрах	і	міліметрах,	формувати	вміння	подавати	складене	іменоване	число	у	вигляді	про-
стого,	просте	—	у	вигляді	складеного;	вдосконалювати	обчислювальні	навички	шляхом	обчислення	
значень	виразів	на	кілька	дій	одного	й	різних	ступенів,	із	дужками	або	без	дужок;	формувати	вміння	
розв’язувати	прості	та	ускладнені	рівняння.

7

9 11
14 7 12

9 11 13

10 15 8
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Урок 40

 Розвивальна задача:	 розвивати	наочно-образне	мислення	(під	час	виконання	завдання	№	3),	формувати	прийоми	
розумових	 дій	 аналізу,	 порівняння,	 узагальнення	 (в	 ході	 розв’язування	 завдань	 №	 2,	 3);	 розвивати	
варіативне	мислення	учнів	під	час	роботи	з	«магічними»	квадратами.

	  ХіД УРокУ

I. МоТивація навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Разом із необхідністю рахувати предмети у давнину в людей з’явилася потреба 

вимірювати довжину, масу, місткість, час та інші величини. Результат вимірюван-
ня не завжди можна подати натуральним числом, іноді величина вимірюваного пред-
мета менша за мірку, тож знадобилося враховувати частини певної мірки. Потреба 
у більш точних вимірюваннях стала причиною того, що у давнину мірки почали дро-
бити спочатку на 2, 3 і більше частин, а потім і на 10 частин. Дрібнішій мірці, яку 
одержували внаслідок дроблення, давали окрему назву, тож і величини вимірювали 
вже дрібнішими мірками. Сьогодні на уроці ми введемо нову одиницю вимірювання 
довжини.

II. акТУалізація опоРниХ знань Та способів Дії

 1. Усна лічба.

І варіант ІІ варіант

8 . 8 = ... 8 . ... = 40 8 . 7 = ... 8 . ... = 24

63 : 7 = ... ... . 9 = 54 36 : 6 = ... 5 . ... = 40

6 . 6 = ... ... : 6 = 10 7 . 9 = ... ... . 6 = 24

45 : 5 = ... 1 . ... = 8 5 . 8 = ... 30 : ... = 5

8 . 6 = ... 21 : __ = 3 42 : 6 = ... 6 . ... = 18

35 : 7 = ... ... . 4 = 24 5 . 9 = ... ... . 10 = 80

8 . 4 = ... ... : 2 = 6 49 : 7 = ... ... : 6 = 2

7 . 6 = ... __ : 5 = 5 6 . 7 = ... 5 . ... = 25

8 . 2 = ... 4 . ... = 16 8 . 9 = ... 16 : ... = 4

48 : 6 = ... 12 : ... = 3 70 : 7 = ... ... . 3 = 12

5 . 7 = ... ... . 3 = 15 7 . 5 = ... ... : 3 = 5

42 : 7 = ... 4 . ... = 20 6 . 8 = ... 20 : ... = 5

56 : 8 = ..._ ... : 3 = 9 28 : 4 = ... 3 . ... = 9

70 : 10 = ... 18 : ... = 9 2 . 8 = ... 16 : ... = 8

3 . 8 = ... 3 . ... = 27 54 : 6 = ... ... : 3 = 7

28 : 7 = ... ... : 4 = 8 7 . 8 = ... ... . 8 = 32

18 : 6 = ... 24 : __ = 6 21 : 7 = ... 24 : ... = 6
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 2. Усне опитування.
Які числа називають натуральними? Які частини ви знаєте? Як одержати полови-

ну (третину; чверть; сьому частину; одинадцяту частину; десяту частину; двадцять 
п’яту частину) від цілого? Що називають половиною (третиною; чвертю; п’ятою час-
тиною; шостою частиною)? Скільки четвертей (дев’ятих частин; одинадцятих частин; 
шостих частин) у цілому? У скільки разів ціле більше за чверть (п’яту частину; деся-
ту частину; дванадцяту частини)? У скільки разів третина (восьма частина; п’ятнадцята 
частина; шоста частина) менша від цілого? 

Як записати частини? Де записують знаменник; чисельник? Що означає зна-
менник; чисельник? Наведіть приклади частин. Поясніть, як їх утворити і як 
 записати. 

Ціле — одиницю — поділили на 7, 13, 17, 24, 99 рівних частин. Як назвати одну 
з таких частин у кожному з перелічених випадків? Запишіть отримані дроби.

  актуалізація вміння «читати» частини, називати чисельник і знаменник

 3. Колективне виконання завдання № 1.

III. ФоРМУвання новиХ знань Та способів Дії

  ознайомлення зі способом подання меншої одиниці вимірювання величини як частини більшої

 1. Колективне виконання завдання № 2.
Коментар. Час. 1 рік містить 12 місяців, рік поділено на 12 рівних частин — мі-

сяців, тож одна така частина — місяць — становить дванадцяту частину року. 
Місяць складається з тижнів. В одному тижні 7 діб, отже, тиждень поділено на 

7 рівних частин — діб, тож доба становить сьому частину тижня. 
Доба містить 24 години, отже, добу поділено на 24 рівних частини — години, тож 

одна година становить одну двадцять четверту частину доби. 
Година містить 60 хвилин, отже, годину поділено на 60 рівних частин — хвилин, 

тож одна хвилина становить одну шістдесяту частину години. 
Хвилина містить 60 секунд, отже, хвилину поділено на 60 рівних частин — се-

кунд, тож одна секунда становить одну шістдесяту частину хвилини.
Маса. 1 центнер містить 100 кг, отже, центнер поділено на 100 рівних частин — 

кілограмів, тож один кілограм становить одну соту частину центнера.
Довжина. 1 метр містить 10 дм, отже, 1 м поділено на 10 рівних частин — деци-

метрів, тож один дециметр становить десяту частину метру. 
В 1 м 100 см, отже ,1 м поділено на 100 рівних частин — сантиметрів, тож один 

сантиметр становить одну соту частину від метра. 
1 дм містить 10 см, отже, 1 дм поділено на 10 рівних частин — сантиметрів, тож 

один сантиметр становить десяту частину дециметра.
Ознайомлення з новою одиницею вимірювання довжини — 1 мм

 2. Колективне виконання завдання № 3.
Відрізок CK менший за 1 см, тому ми можемо лише сказати, що він менший за 

сантиметр. Для точного вимірювання його довжини потрібна мірка, менша за 1 см. 
Така мірка називається 1 мм.

 3. Колективне виконання завдання № 4.
Співвідношення одиниць вимірювання довжини розглядається аналогічно завдан-

ню № 2.
1 дм містить 100 мм, отже, 1 дециметр поділено на 100 рівних частин — міліме-

трів, тож 1 мм становить соту частину від дециметра.
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  первинне закріплення уявлення про 1 мм. вимірювання довжин відрізків із точністю  
до міліметра

 4. Колективне виконання завдання № 5.
Вчитель стежить за тим, щоб учні правильно прикладали лінійку,— з нульовою 

поділкою має стикатися початок відрізка. Кінець відрізка стикається з поділкою, що 
відповідає довжині відрізка. Результати вимірювання учні записують у вигляді скла-
деного іменованого числа: приміром, 3 см 4 мм.

IV. ФоРМУвання вМінь і навичок. закРіплення вивченоГо

  Удосконалення обчислювальних навичок. Знаходження значень виразів на кілька дій

 1. Самостійне виконання завдання № 6.

  Формування вміння розв’язувати рівняння

 2. Самостійне виконання завдання № 7.

  Удосконалення вміння розв’язувати задачі

 3. Колективне виконання завдання.
Розв’яжіть задачу. Складіть і розв’яжіть хоча б одну обернену задачу.
В автобусі їхало 23 жінки і 14 чоловіків. На зупинці вийшли 8 жінок, а зайшли 8 чоло

віків. Кого в автобусі стало більше: чоловіків чи жінок? На скільки більше?

Було Вийшли Зайшли Стало

Жінки 23 л. 8 л. — ?

Чоловіки 14 л. — 8 л. ?

  Розвиток логічного мислення учнів

 4. Які числа потрібно поставити в порожні клітинки для того, щоб число 27 
утворило «магічну» суму (числа не повторюються)?

Розв’язання

V. пояснення завДань ДоМашньої РобоТи
Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 26, «Одиниця довжини 1 мм», 

завдання № 1–3.
У завданні № 1 запропоновано накреслити відрізок заданої довжини; у завданні 

№ 2 — подати іменоване число в інших одиницях вимірювання, замінити складене 
іменоване число простим; у завданні № 3 треба замінити просте іменоване число — 
складеним.

VI. РеФлексія навчально-пізнавальної ДіяльносТі Учнів
Що нового ви відкрили сьогодні на уроці? Із якою одиницею вимірювання довжи-

ни ви познайомилися? Що називають 1 мм? Яку частину від дециметра становить 
1 мм? Яку частину метра становить 1 см; 1 дм? 

Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, починаючи речення сло-
вами: «Я розрізняю...», «Я знаю...», «Я розумію...», «В пояснюю...», «Я вмію...».

   На ?

9 11

5
8 13 6

7 9 11

12 5 10


