
ПЕРЕДМОВА

Цей посібник адресовано вчителям, які вперше працюватимуть у 
3 класі за новою програмою i підручником [1].

Математика – це велика складова загальнолюдської культури. 
Тому її вивчення підростаючим поколінням пропонуємо здійснювати 
на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтова-
ного, розвивального та аксіологічного підходів і додержанням най-
важливіших дидактичних принципів: науковості, доступності, 
наступності, наочності, систематичності, прикладної і практичної спря-
мованості навчання та інших.

В основу навчання покладено ідею випереджувального навчання 
та інтеграції (як за змістом так і за видами діяльності), що створює 
умови для реалізації особистісного та розвивального підходів. За цих 
умов основні змістові лінії тісно переплітаються між собою та з до-
датковим матеріалом. Це створює реальні умови для відображення в 
курсі математики ціннісних аспектів та міжпредметних зв’язків, забез-
печує зв›язок із життям, а також розвиток критичного та логічного 
мислення учнів.

Особливістю організації освітнього процесу в початковій школі має 
стати орієнтація на досягнення всіма учнями успіху у навчанні, на вну-
трішню мотивацію, що ґрунтується на радості від пізнання та власної 
спроможності. Особливу увагу слід приділяти диференціації та інди-
відуалізації освітнього процесу забезпеченню розвитку і саморозвитку 
учнів, виходячи з їх неповторного досвіду, здібностей, інтересів, цін-
нісних орієнтацій тощо.

Важливою умовою інтенсифікації освітнього процесу є викорис-
тання вчителем раціональної  системи методів,  форм, 
прийомів,способів і засобів навчання. Рекомендуємо: групове та 
парне навчання, практичні та дослідницькі завдання, дидактичні та 
сюжетно-рольові ігри, сторітеллінг, навчальні проєкти тощо.

На уроках математики, як і на інших, учнів потрібно не тільки на-
вчати, але й виховувати та всебічно розвивати. Йдеться про виховання 
культури мовлення, графічної та логічної культури, громадянської від-
повідальності та фінансової грамотності тощо. З цією метою у під-
ручнику подано значну кількість відповідних задач.

У цьому посібнику описано місце розроблених для навчання ма-
тематики в 3 класі дидактичних засобів на уроках, а саме:

1. Бевз В. Г. Математика: підруч. для 3 кл. закладів загальної се-
редньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 1/ В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. – К.: 
Видавничий дім «Освіта», 2020. – 128 с.

2. Математика. 3 клас: робочий зошит (у 2-х частинах) Ч. 1/ В. Г. 
Бевз, Д. В. Васильєва – К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 64 с.

3. Бевз В. Г. Математичний тренажер. 3 клас/ В. Г. Бевз, Д. В. Ва-
сильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 80 с.

4. Васильєва Д. В. Математика у схемах і таблицях. 1 – 4 класи/ 
Д. В. Васильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 128 с.

Звертаємо увагу вчителів на те,що кожен крок у підручнику відпо-
відає уроку, а тема кожного уроку відповідає назві кроку.

У посібнику для кожної теми визначено конкретні сторінки дидак-
тичних засобів, які пропонується використати на відповідному уроці.

Рекомендуємо звернути увагу на посібник 4. «Математика у схемах 
і таблицях». Це багатофункціональний засіб навчання за допомогою 
якого на уроках зручно організовувати актуалізацію знань учнів, а 
вдома – повторення навчального матеріалу.

Бажаємо успіхів!
Автори



ТЕМА 1

Мета. Актуалізація знань учнів про числа першої сотні та числовий 
промінь. Формування умінь порівнювати числа у межах 100.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
1. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 8, 18 – 20).
2. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ.
3. Руханка.
4. Робота з робочим зошитом (с.2).
5. Робота в звичайному зошиті.
6. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
1. Учні розглядають малюнок у підручнику і називають по черзі 

числа, яких не видно на малюнку: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100.

Учитель може принести до класу декілька мірних стрічок і запро-
понувати учням їх розглянути. Окремі групи учнів можуть називати 
числа в межах першого, другого, третього… десятків

2. Учні працюють у парі. Один з учнів називає числа від 20 до 30, 
а інший – від 40 до 50. Учні перевіряють один одного.

3. 4. Учитель працює з учнями фронтально, актуалізуючи знання 
про розряди.

5. Можна запропонувати кільком учням розв’язати це завдання 
на дошці. Однокласники будуть називати учню біля дошки число, яке 
він має записати у вигляді розрядних доданків, і перевіряти вико-
нання.

6. Необхідні числа вже відмічені 
на промені. Тож, учні мають усно по-
рівняти числа лише спираючись на 
малюнок. Але відповідь мають дати з 
обгрунтуванням (число 25 менше за 
70, оскільки воно ближче до 0, або 
лівіше числа 70). Ви можете різним 
учням пропонувати порівняти різні 
пари чисел. Можете просити і запи-
сати нерівності (25 < 70, 85 >50)

7.  

8. Учні працюють у зошиті. Порів-
нюємо за кількістю десятків, якщо 
кількість десятків однакова, тоді за 
кількістю одиниць. 20 <60, 75>30, 
43>34. Попросіть учні помінятися зо-
шитами і перевірити один одного

9. Посилання на ресурс apps.mathlearningcenter.org/number-line/

Відповідь. 6 чисел

10. 1) 56 + 1 = 57; 2) 61 – 1 = 60; 3) 85 – 5 = 80.

11. Учні записують у зошиті відповідні рівняння (х + 1 = 3, 
х + 2 = 6) і відповіді (2 кг і 4 кг). Також можна записати тільки відпо-
відні рівності (3 – 1 = 2 (кг), 6 – 2 = 4 (кг)).
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ТЕМА 2

Мета. Актуалізація знань учнів про арифметичні дії, їх компоненти 
та правила виконання. Формувати уміння оперувати даними, зада-
ними різними способами. 

Хід уроку
2. Організаційний етап.
3. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (форзац 1, 3 підручника, с. 34 – 38).
4. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ.
5. Руханка.
6. Робота з робочим зошитом (с. 2).
7. Робота в звич айному зошиті або з тренажером (с. 1, 3).
8. Підсумок уроку. Рефлексія.

1. Запишіть на дошці такі вирази: 13 + 14, 19 – 13, 3·8, 48 : 6. По-
просіть учні прочитати кожен з виразів. Нехай учні назвуть дії, що фі-
гурують у кожному з виразів. Запишіть результат кожної дії. Нехай 
учні назвуть компонент кожної дії. За необхідності запишіть назви 
компонентів на дошці

Розв’язування завдань
12. Фронтальна робота з класом. Один учень може читати рів-

ність, інший називати дії, а третій називати перший компонент дії, 
четвертий – другий компонент і т.д.

Можна записати на дошці інші вирази (13 + 14, 19 – 13, 3·8, 48 : 6). 
Попросіть учнів прочитати кожен з виразів. Нехай учні назвуть дії, що 
фігурують у кожному з виразів і запишуть результат кожної дії. Інші 
учні називають компонент кожної дії та результат. За необхідності за-
пишіть назви компонентів на дошці

13. Учні працюють у групах. Вони мають знайти помилку у кожного 
з головних героїв і обговорити їх. Декілька груп, що бажають, можуть 
презентувати свої результати (М: 4· 1 ≠ 5, П: 35 – 2 ≠ 15). Ви можете 
попросити учнів у групі виправити допущені помилки. Зверніть увагу, 
учні по-різному можуть виправити помилки. Наприклад, 4 · 1 = 4 або 
5 · 1 = 5 або 4 + 1 = 5.

14. Бажано влаштувати бліц-
опитування. Тобто, ви довільно виби-
раєте учня, а він має якомога швидше 
і правильно усно порахувати і назвати 
відповідь.

15. Це завдання є усним. Відпо-
відає учень за бажанням але з об-
грунтуванням (20 квіток)

16. Враховуючи досвід попере-
дньої задачі учні можуть проявити не-
уважність і давати відповідь 28 птиць. 
Запитайте всіх бажаючих учнів відпо-
відь, і лише потім зверніть їх увагу на 
запитання задачі. Відповідь: 18 птиць

17. Для виконання цього за-
вдання учні мають спершу знайти кожну з сум і лише потім їх порівняти 
(90 > 80; 90>70

19. 4+8+2+6 = 20 (учнів)
Попросіть одних учнів задавати запитання іншим, а тим – давати 

відповідь на них. Наприклад: «Скільки переможців у 3-му класі(або 
іншому)?», «Яка найбільша кількість переможців?», «Яка найменша 
кількість переможців?», «На скільки переможців більше у 2 класі ніж 
у першому?». Таку роботу можна організувати також в парі чи групі.

20. Необхідно лінійкою виміряти довжину кожного відрізка лама-
ної, а потім їх додати. 

2 см+ 2 см+ 2 см= 6 см, 
1 см + 3 см + 2 см + 4 см = 10 см

До малюнку кожен учень може запропонувати своє запитання. 
Наприклад, «На скільки шлях другого равлика довший за шлях пер-
шого?»
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ТЕМА 3

Мета. Актуалізація опорних знань учнів про геометричні фігури

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (форзац 4, с. 6, 46 – 50, 113)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ.
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 3).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
21. Попросіть учнів назвати плоскі фігури з тих, що є на малюнку 

(трикутник, квадрат, коло, круг). Одразу запитайте учнів чим коло від-
різняється від круга. Потім запропонуйте назвати об’ємні (куб, куля 
(сфера), циліндр, піраміда). Зверніть увагу учнів, що за малюнком, 
що наведений у підручнику не можна точно встановити третя фігура – 
це куля чи сфера. Тож, будь-яку з цих відповідей доцільно прийняти 
і запитати: «Чим сфера відрізняється від кулі?»

Додатково. Покажіть учням різні плоскі і об’ємні геометричні фі-
гури зроблені з картону. Нехай учні називають геометричну фігуру і 
намагаються назвати одну чи декілька властивостей. Наприклад, 
плоска, жовта, має три кути і три сторони.

22. Робота в групі. Кожна з груп має розв’язати або всі приклади, 
або кожна з груп розв’язує свій стовпчик з прикладами.

23. 8 кіл. Нехай учні за бажанням пояснюють, як вони порахували 
кола.

24. 1) АВСDEF. Зверніть увагу, що учні можуть назвати цей много-
кутник ВСDEFA, CDEFAB, DEFAB, EFABCD, FABCDE або ж AFEDCB, 
BAFEDC,… Головне, щоб учень послідовно називав латинські літери 
(за годинниковою стрілкою чи проти)

25. Завдання для обговорення. Можна скласти: шестикутник, ла-
ману, два трикутники, квадрат і ламану (плоскі фігури), піраміду (про-

сторова фігура). Ще учні можуть 
пропонувати різноманітні комбінації 
фігур. Наприклад,

 чи 

26. Запропонуйте декільком учням 
дати відповідь. Зверніть увагу учнів на пи-
тання задачі на дію, що має бути вико-
нана. 17 + 3 = 20 (см)

27. Один з учнів за бажанням дає від-
повідь до задачі  з  поясненням. 
90 – 80 = 10 (кг). Акцентуйте увагу на те, 
чим ця задача відрізняється від попере-
дньої.

28. Учні самостійно в зошиті будують ланки за допомогою лінійки. 
Зверніть увагу, що вони можуть малювати як замкнені так і незамкнені 
ламані. Основне, щоб вони мали 5 ланок.

29. 40 · 2 = 40 + 40 = 80, 20 · 4 = 20 + 20 + 20 + 20 = 80
50 · 3 = 50 + 50 + 50 = 150, 10 · 5 = 10 + 10 + 10 + 10 +10 = 50
30. Учні виконують завдання в парі. Учні можуть використовувати 

попередньо чернетку. І лише після того, як кожен з пари погоджується 
з розміщенням чисел, учні переписують ряд у свій зошит і звіряються 
з класом (1, 7, 11, 12, 24, 29, 32, 33, 45, 56, 83, 87, 93, 100)

31. За посиланням https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-
shapes/

Один з можливих варіантів
32. Спершу декілька учнів озвучують свої задачі, а потім кожен з 

учнів записує розв’язання у зошит
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ТЕМА 4

Мета. Актуалізація опорних знань учнів про довжину відрізків, 
формування умінь знаходити периметри многокутників.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (форзац 4, с. 49 – 50, 54, 86)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ.
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с.3).
6. Робота в звичайному зошиті або з тренажером (с.2, 4).
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
33. 11 многокутників, 0 кіл (на малюнку є 3 круги).
Пригадайте з учнями яку фігуру називають многокутником (за-

мкнена ламана). Зверніть увагу учнів, що многокутник може бути за-
фарбований або не зафарбований всередині.

Для будь-якого многокутника можна знайти його периметр, тобто 
суму довжин сторін. Поясніть учням, що теоретичний матеріал, який 
учні мають запам’ятати, подається у зеленій рамці на сторінках під-
ручника.

34. Учні працюють в групах. Бажано, щоб у групі учні були різного 
рівня. Периметри: 11 см, 15 см, 14 см. Найбільший периметр черво-
ного чотирикутника (15 см).

35. Учні виконують дії з іменованими числами усно. Але їм ще треба 
ще порівняти 4 результати. Якщо учні не можуть запам’ятати 4 резуль-
тати, то вони можуть їх записати, а потім попарно порівнювати (36 см, 
30 см, 35 см, 9 м 36 см > 30 cм, 36 > 35 cм, 36 см < 9м, 30 см < 35 см, 
30 см< 9м, 35 см < 9м)

36. Аналізуючи схему учні відновлюють співвідношення між оди-
ницями довжини. Вчитель може виписувати рівності на дошці 

(10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 
100 см = 1 м)

37. Учні ланцюжком переводять санти-
метри у дециметри (3 дм, 5 дм, 1 дм, 7 дм, 
10 дм)

38. Учні ланцюжком переводять зна-
чення величин у сантиметри (35 см, 79 см, 
50 см, 46 см)

39. Бажано, щоб учні розібрали з вчите-
лем умову задачі і записали скорочений 
запис, а потім самостійно розв’язали задачу 
у зошиті (1) 40 – 30 = 10 (см), 2) 10 + 7 = 17 
(см) )

40. Учні працюють в парі. Вони одразу можуть в парі виконувати 
завдання. Або ж спершу самостійно кожен з них виконує завдання в 
зошиті, а потім міняються зошитами для перевірки один одного. 
В першому і третьому завданнях учні могли зводити до різних одиниць 
(20 дм < 30 дм чи 2м < 3м, 92 см < 290 см, 40 мм = 40 мм 
чи 4 см = 4 см)

41. Учні спершу мають пригадати, що у квадрата всі сторони рівні, 
тобто периметр квадрата – це сума чотирьох рівних сторін, або 
Р = а · 4.

Тож, щоб знайти довжину сторони, треба периметр поділити 
на 4 (12: 4 = 3(см) – сторона квадрата )
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ТЕМА 5

Мета. Актуалізація знань учнів про вирази та їх види.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 32, 52, 83).
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 10).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 4).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
42. Учні називають компонент дії про який йде мова у завданні і 

відповідну букву. Тим самим актуалізуючи знання і про компоненти 
дій. Нагадайте учням, що вирази поділяються на числові і буквені. 
Якщо у виразі є хоча б одна буква, то він є буквеним. Наприклад, 3 + 
4·а – буквений вираз. Також акцентуйте увагу учнів на те, що одне 
число і одна буква також є виразом (відповідно числовим і буквеним)

43. Учні мають прочитати вирази. Визивайте декілька учнів, щоб 
показати, що один і той же вираз можна прочитати по-різному

m : n – «частка чисел m і n»; «m поділити на n».
m + n – «сума чисел m і n»; «m додати n».
2p – «добуток чисел 2 і p»; «2 помножити на p».
x · y – «добуток чисел х і у»; «ч помножити на у».
1 + x – «сума чисел 1 і х»; «1 додати х».
a – b –«різниця чисел а і b»; «а відняти b».
2 · (3 + 7) – «добуток чисел 2 і (3+7)»; «2 помножити на суму чисел 

3 і 7».
2 · (c : 4) –«добуток чисел 2 і (с : 4)»; «2 помножити на частку чисел 

с і 4».
44. Рекомендуємо, щоб учні не тільки виконували дії, а й читали 

(як у №43) відповідні числові вирази.
45. Запитайте: «Хто з учнів полюбляє грати у шахи чи шашки? Хто 

знає правила гри? Чим відрізняються ці дві гри?». Поясніть, що на 
шаховій дошці грають і в шахи і в шашки. Чорні шашки стоять на клі-

тинках d7, f5,h3. Щоб дізнатися на скільки більше шашок треба відняти 
(на 2 шашки чорних більше ніж білих), а щоб дізнатися у скільки разів 
поділити (у 3 рази чорних шашок більше ніж білих)

46. Можна спершу розібрати з учнями порядок дій, а потім ви-
конати дії, або ж учні можуть одразу називати дію і її результат.

 (1 + 2 · 3 = 1 + 6 = 7;   4 + 3 – 5 = 7 – 5 = 2;
6 : 3 + 5 = 2 + 5 = 7;  (2 + 7) : 3 = 9 : 3 =3.
47. Привчайте учнів до правильного запису:
Якщо с = 56, то с + 20 – 6 = 56 + 20 – 6 = 76 – 6 = 70. 
Якщо с = 39, то с + 20 – 6 = 39 + 20 – 6 = 59 – 6 = 53. 
Якщо с = 28, то с + 20 – 6 = 28 + 20 – 6 = 48 – 6 = 42. 
48. Учні записують самостійно скорочений запис, обговорюють 

його з класом, а потім самостійно записують розв’язання у свій зошит. 
Обговорюють відповідь.

49. Учні виконують завдання індивідуально (за наявності гаджетів) 
або в групі, вибравши певну спільну дію для всієї групи (наприклад, 
перебування у школі)

50. 8 годин (08:00 або 20:00); 2 години (02:00 або 14:00), три 
години (03:00 або 15:00), п’ять годин (05:00 або 17:00)
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ТЕМА 6

Мета. Актуалізація опорних знань учнів про склад числа та до-
давання чисел з переходом через розряд

Хід уроку
1. Організаційни й етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 35 – 37)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 11).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 5).
8. Робота в звичайному  зошиті.
6. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
Урок побудований таким чином, що учні актуалізують спершу весь 

необхідний базовий матеріал для виконання додавання двох двоциф-
рових чисел з переходом через 10 (додавання одноцифрового числа 
до 10, розклад числа на зручні доданки, додавання одноцифрового 
до двоцифрового з переходом через 10)

Спершу, у якості розминки, запропонуйте учням виконати за-
вдання 51 і 52. Учні додають до цілого числа одноцифрове та відні-
мають від 10 одноцифрове число (у вправі 51) та відновлюють склад 
чисел (вправа 52).

Потім учні самостійно, аналізуючи схеми, що запропоновані у за-
вданні 53, коментують як додати два числа з переходом через деся-
ток. Вчитель узагальнює. У завданні необхідно розкласти другий 
доданок на суму двох таких, щоб при додаванні з першим утворюва-
лося число 10.

54. Учні, працюючи в групах, пригадують алгоритм додавання од-
ноцифрового числа до двоцифрового з переходом через десяток і 
проводять аналогію з додаванням двох двоцифрових чисел з пере-
ходом через 10. Кожній групі можете запропонувати свій рядок 
(58 + 4 = 62, 38 + 4 = 42, 58 + 14 = 72, 38 + 14 = 52). Рекомендуємо 
після виконання завдань запитати учнів, що цікавого вони помітили.

55. Зверніть увагу учнів, 
що у посібнику не просто за-
дана числова послідовність, а 
й квадрати. Тобто, треба по-
бачити зв’язок, що є між чис-
лом і фігурами. На першому 
малюнку зображений квадрат 
і написано 4 (4 відрізка), на 
другому два квадрати і напи-
сано 7 (утворено 7 відрізків) і 
т.д. Отже, 4, 7, 10, 13, 16. 
Також, бажано, щоб учні змо-
гли описати закономірність 
словами (кожне наступне 
число на три більше від попе-
реднього)

56. Учні можуть неуважно 
прочитати завдання і вико-
нати лише першу дію. Просіть 
їх прочитати ще раз, що про-
сили знайти у задачі (45 + 7 = 
52 (бат.) у другому контей-
нері, 52+45=97 (бат.) у двох 
контейнерах.)

57. Учні працюють в парах. Перш ніж порівнювати вирази необ-
хідно виконати дії.

48 + 25 <6 7 + 14  54 + 19 > 26 + 46
73 < 81    73 > 72

58. 6 відрізків. Учні мають виконати малю-
нок (бажано кожні дві точки з’єднувати своїм 
кольором). Деякі учні можуть ще на перетині 
діагоналей поставити точку і сказати, що на ма-
люнку 10 відрізків (цю відповідь можна при-
йняти, але лише з обґрунтуванням)
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ТЕМА 7

Мета. Актуалізація опорних знань учнів про віднімання чисел з 
переходом через розряд

Хід уроку
1. Організаційний  етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 38)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 12).
4. Руханка.
9. Робота з робочим зошитом (с. 6).
5. Робота в звичайному зошиті або з тренажером (с.1, 3).
6. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
59. Актуалізація знань про склад числа Нагадати склад числа 10.
(жовтий кубик: 1 і 9, 5 і 5, 3 і 7, білий кубик: 6 і 4, 4 і 6, 2 і 8)
60. Усний рахунок можна провести з детальним розбором за пер-

шою схемою, а потім у вигляді бліц-опитування за другою схемою.
АОЗ
61. Учні на основі записів і запропонованих схем проговорюють 

можливі способи для виконання віднімання
• Замініти зменшувани сумою зручних доданків;
• Замініти від’ємник сумою розрядних доданків;
• Відняти десятки, відняти одиниці, додати отримані різниці.
62. Далі кожній групі учнів пропонується свій рядок завдання 62. 

Після виконання 4 прикладів, учні обмінюються спостереженнями (як 
зміна кількості десятків у зменшеному впливає на результат).

Розберіть з учням ще приклади на віднімання:
45 – 26    56 – 39    72 – 55    46 – 18    44 – 36    81 – 44 
63. До однієї схеми може бути складено багато різних задач. 

Кожен з учнів придумує свою. Якщо є необхідність, то поясніть, що в 
порожніх кольорових квадратиках учні мають фактично написати 
число. Деякі учні можуть перемалювати схему, але вже з необхідними 
числами у зошит, а деякі можуть записати скорочений запис до за-
дачі. Декілька учнів озвучують умови своїх задач. Далі учні розв’язують 

свої задачі в зошиті. Вчитель з 
класом розбирає розв’язання 
раніше озвучених задач.

Ви можете пропонувати 
учням скласти і розв’язати за-
дачу до однієї зі схем на вибір.

64. Учні одразу мають запи-
сати в зошиті правильні рівності. 
Тобто, спершу мають проаналі-
зувати записане і лише потім за-
писувати без помилок вже у себе 
в зошиті.

• неправильно вказана одиниці в результаті
(54 см – 7 см = 47 см або 54м – 7 м = 47 м)
• неправильно см переведено в м
(31 см + 29 см = 60 см = 6 дм або 31 дм + 29 дм = 60 дм = 6м)
• неправильно виконано віднімання
(92 м – 76 м = 16м або 90м – 76 м = 14 м або 92м – 78м = 14м) 
• неправильно виконано віднімання
(54дм – 34 дм = 20 дм = 200 см 
або 44 дм – 34 дм = 10 дм = 100 см 
або 54 дм – 44 дм = 10 дм = 100 см)
Обговоріть з учням, що в рівності можна по-різному виправити 

помилки.

65. Учитель може викликати учня до дошки, щоб той зробив схему 
до задачі, а далі учні самостійно розв’язали її у своїх зошитах. (1) 
25 – 8 =17 (см) друга стрічка, 2) 17 – 6 = 11 (см) стала друга стрічка.)
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ТЕМА 8

Мета. Розвиток логічного мислення учнів на основі встановлення 
істинності і хибності тверджень. Актуалізація опорних знань учнів про 
залежність суми від зміни доданків.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с.37)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с.13).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 7).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування задач
66. Фактично учням запропоновані малюнки, а не твердження. 

Тож, спершу учні мають проаналізувати малюнок, сформулювати від-
повідне твердження, спираючись на числа, що запропоновані на ма-
люнках і лише потім вголос озвучити вже істинні твердження і, 
відповідно, вказати, де мають бути змінені числа (зверніть увагу учнів, 
що в завданні йде мова про зміну чисел, а не самого малюнку).

Актуалізуйте з учнями, що таке твердження. Наведіть приклад іс-
тинного і хибного твердження (Сім більше трьох (і), Два рази по п’ять 
буде сім (х)). Попросіть учнів навести приклад істинного і хибного 
твердження.

1) Ємність 6 пляшок по 2 л становить 12 л (Учні могли запропо-
нувати варіант «Ємність 6 пляшок по 3 л становить 18 л». У такому 
випадку бажано зазначити, що у житті пляшки по 3 л мають інший 
вигляд);

2) Ємність 3 пляшок по 6 л становить 18 л; 3) Ємність 16 пляшок 
по 1 л становить 16 л.

67. 1) так; 2) ні (намалюйте на дошці контрприклад – маленький 
прямокутник і величезний квадрат); 3) ні (розгляньте довільну піраміду 
і порахуйте разом з учнями кількість її ребер); 4) Так. Круг включає в 
себе коло і частину площини, що обмежена колом; 5) Так (запропо-

нуйте учням побудувати в зошиті рисунки квадрата і трикутника). 
6) Так (розгляньте з учнями декілька конусів, можете запропонувати 
учням виготовити конус на уроці).

68. Обох. Твердження слід розглядати разом з гирями, що на-
мальовані під ними. Розглядайте два твердження окремо. Учні можуть 
сказати, що твердження Мрійниці є неправильним. Зверніть їх увагу, 
що в її твердженні не вказано, що три гирі мають бути однакової маси.

69. Учні мають спершу обчислити значення виразів у кожному 
рядку і лише потім сказати істинним чи хибним є твердження, що за-
писане у зеленій рамці.

А тепер запишіть на дошці вираз 56 + 17. Запитайте: «Як зміниться 
сума, якщо збільшити (зменшити) перший доданок?»

«На скільки зміниться сума, якщо збільшити (зменшити) перший 
доданок на 5?».

70. Один з учнів за бажанням пояснює виконання додавання спо-
собом округлення. Якщо один з доданків закінчується цифрою 5 (6, 
7, 8, 9), то необхідно: 1) замінити цей доданок близьким круглим чис-
лом; 2) додати кругле число; 3) визначити на скільки одиниць більше 
додали; 4) відняти стільки ж оди-
ниць від круглого числа.

За необхідності запишіть ще 
декілька прикладів ще для інших 
учнів: 45 + 17 , 24 + 58.

71. Якщо є необхідність, то 
попросіть учнів розписати як у 70 
завданні декілька прикладів у зо-
шиті. Учні при цьому коментують 
з місця записи, що роблять у зо-
шитах.
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ТЕМА 9

Мета. Актуалізація знань учнів про зв’язок дій додавання і відні-
мання, про правила знаходження невідомих компонентів дій і про 
рівняння, що містять дію додавання

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (форзац 2, с. 35, 4 4)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с.14).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 8).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
72. Один з учнів за бажанням аналізує числові промені. Далі по-

просіть когось з учнів вийти до дошки і записати відповідні рівності: 
34 + 3 = 37, 37 – 3 = 34

Проговоріть, що дія віднімання є оберненою до дії додавання.
73. Учні можуть давати відповідь усно, або ж вчитель може ви-

писати задані рівності на дошці, а учні будуть записувати відповідні 
рівності, що містять віднімання під ними.

Підсумуйте роботу учнів за допомогою правила, винесеного в зе-
лену рамку

74. Завдання є усним і ви можете запропонувати виконувати його 
учням у парі. (56 + 30 = 76. Перевірка: 76 – 56 = 30, 76 – 30 = 56)

75. Маючи досвід виконання попереднього завдання учні усві-
домлюють яку дію необхідно зробити. Головне – щоб правильно ви-
конали обчислення (22; 5; 20; 47).

Поясніть учням, що фактично в 75 завданні учням були запропо-
новані рівняння, які вони щойно розв’язали.

Зверніть увагу учнів на матеріал, що винесений в зелену рамку.
Попросіть учнів записати декілька своїх рівнянь.

76. Учні коментують розв’язання рівняння. Після того, як учні ді-
знались значення для х попросіть їх перевірити, чи перетворює це 
значення заданий запис на істинну рівність. (70, 25).

77. Основна мета цього завдання – нагадати учням оформлення 
розв’язування рівняння. Можете попросити учнів зробити два за-
вдання спираючись на зразок у підручнику, а далі спробувати само-
стійно, не підглядаючи у свої попередні записи, правильно оформити 
розв’язування рівнянь.

(х = 3; х = 23; х = 7; х = 14; х = 0; х = 27.) Звертайте увагу на те, 
щоб учні уважно виконували перевірку.

78. Моделлю до цієї задачі є рівняння. Важливо, щоб учні спро-
бували розв’язати її саме за допомогою рівняння. Тож, найважли-
віше – проконтролювати правильність запису рівняння учнями.

(х + 8 = 14;
х = 14 – 8,
х = 6.
До зупинки в автобусі було 6 учнів.) Запропонуйте учням само-

стійно придумати аналогічну задачу і запропонувати її для розв’язання 
однокласникам.
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Тема 10

Мета. Актуалізація знань учнів про зв’язок дій додавання і відні-
мання, про зміну різниці внаслідок зміни зменшуваного чи від’ємника 
та про розв’язування рівнянь, що містять дію віднімання.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (форзац 2, с. 35, 44)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 15).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 8).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
79. Урок одразу починається з обговорення в групах запропо-

нованих схем. Бажаючі групи діляться своїми спостереженнями. По-
просіть учнів навести декілька прикладів з конкретними числами.

Розберіть з учнями один з них, наприклад:
 56 – 14 = 42, 56 – 14 = 42, 
 56 – 24 = 32, 46 – 14 = 32.
 56 – 4 = 52, 76 – 14 = 62.
 Вчитель узагальнює: «Якщо від’ємник збільшити (зменшити), то 

різниця зменшиться (збільшиться). Якщо зменшуване зменшити 
(збільшити), то різниця зменшиться (збільшиться)».

Поясніть, що саме цими твердженнями оперують під час вико-
нання віднімання способом округлення.

80. Нехай учні самостійно прокоментують записи, наведені у на-
вчальному посібнику. (Замінити від’ємник близьким круглим числом. 
Відняти кругле число. Визначити, на скільки більше одиниць відняли. 
Додати стільки ж одиниць до отриманого числа.) Попросіть їх роз-
писати за аналогією декілька записаних вами прикладів на дошці (83 – 
29, 45 – 18, 86 – 17, 93 – 12)

81. Учні працюють у парах, виконують обґрунтовуючи обчислення 
і перевіряють один одного.

82. Бажано до початку вико-
нання вправи або в її процесі при-
гадати, чим коло відрізняється від 
круга. Попросіть учнів, щоб вони 
уважно читали завдання і усвідом-
лювали, про яку з фігур питають у 
завданні.

а) поза кругом лежать точки M, 
D; у середині круга C,O; у крузі C,O, 
К, А; б) на колі A,K; поза колом M, 
D, C, O.

83. На даному етапі учні мо-
жуть знайти числа (25; 20; 87; 23) 
методом добору. Потім хтось з 
учнів або вчитель актуалізує пра-
вила знаходження невідомих ком-
понентів дії віднімання. 

84. Учні розв’язують рівняння. 
Нагадайте їм про здійснення пере-
вірки, а також про те, що від’ємник 
менший за зменшуване та зменшуване – це найбільше з трьох чисел. 
(х = 10; х = 35.)

85. Це завдання учні мають проаналізувати на наявність помилок 
у Мрійниці і Поспішайка. А потім – відповідно оцінити кожного з них. 
Учні мають поставити кожному з героїв оцінку і обгрунтувати її.

86. Учні самостійно в зошиті розв’язують рівняння. Звертіть увагу 
учнів, що невідоме може позначатися будь-якою літерою латинського 
алфавіту (а = 22; а = 64; а = 4).

Попросіть учнів також скласти свої рівняння і запропонувати їх 
для розв’язування іншим. У такий спосіб цікаво можна організувати 
парну роботу, коли кожен з учнів запише рівняння для свого сусіда.

87. Моделлю до цієї задачі є рівняння. Важливо, щоб учні спро-
бували розв’язати її саме за допомогою рівняння. Тож, найважли-
віше – проконтролювати правильність запису рівняння учнями. 
(х – 52 = 14; х = 14 + 52, х = 66. Всього зібрали 66 кг меду.) Запропо-
нуйте учням самостійно придумати аналогічну задачу і запропонувати 
її для розв’язання однокласникам.
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ТЕМА 11

Мета. Актуалізація знань учнів про роботу з даними, величини, 
одиниці вимірювання.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 54, 86; 55 – 57).
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 16).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с.9).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
88. Учні працюють у парах. Вони мають полічити кількість квадра-

тиків однакового кольору та звірити з побудованою діаграмою. Діа-
граму побудовано правильно. Можете запропонувати стратегії 
взаємодії у парі (один з учнів лічить квадрати двох кольорів, а інший – 
квадрати двох інших). А потім міняються і перевіряють один одного.

89. У цій вправі учні мають перевести одиниці довжини. Перед 
виконанням завдання або в процесі його виконання доцільно прига-
дати залежності між мм, см, дм.

(2 дм = 20 см; 30 мм = 3 см; 10 мм = 1 см; 7 дм = 70 см.)
 Пригадайте з учнями, які величини вони вже знають (маса, єм-

ність, час, довжина тощо). Нагадайте, що кожну величину можна ви-
міряти за допомогою певних приладів (терези, мірний стакан, 
годинник, лінійка). Величини вимірюють в певних одиницях (кг, л, год, 
см тощо). Значення величин містить число і одиницю величини, на-
приклад, маса кролика – 2 кг. Використайте «Математику в схемах і 
таблицях», щоб наочно продемонструвати цей матеріал.

90. 19 + 3= 22 (л) вміщують разом каструля і банка; 19 + 6 = 25 
(л) вміщує 1 каструля та 2 банки.

Пригадайте з учнями, які задачі називають оберненими до зада-
них. Попросіть їх скласти обернені задачі до заданої. Розв’яжіть їх.

92. Учням пропонуються рівняння. На попередніх двох уроках 
вони вже актуалізували правила знаходження невідомих компенентів 

дії. Бажано, щоб вони вже вільно ними 
оперували. Тож, спершу нехай назвуть не-
відомий компонент, потім правило, потім 
озвучать дію, яку потрібно виконати – і 
лише потім відповідь. (x = 1; x = 8; x = 10.)

93. Нагадайте учням, що значення ве-
личин можна порівнювати.

 (15 грн > 50 коп, 33 грн < 41 грн.). Для 
порівняння першого завдання не обовяз-
ково грн переводити у копійки. Учням до-
статньо розуміти, що 50 коп – це менше 
гривні.

94. Нехай спершу один з учнів опише 
принцип роботи шалькових терезів. Запи-
тайте: «Як можна знайти масу кота, що є 
на шалькових терезах»? Учні мають пояс-
нити і записати в зошит відповідну рівність. Масу зайця і ведмедя учні 
знаходять самостійно. (5 кг – 1 кг = 4 кг, кіт – 4 кг; 4 кг + 2 кг = 6 кг, 
заєць – 6 кг; 6 кг + 4 кг + 3 кг = 13 кг, ведмідь – 13кг. Загальна маса 
тварин – 23 кг.) Учні можуть забути знайти загальну масу всіх тварин. 
Привчайте учнів завжди повертатися до запитання задачі і звіряти що 
запитували і що знайшли учні.

95. Учні виконують завдання у парах. Звертайте увагу учнів, що 
виконуючи ці дії над іменованими числами вони отримають результат, 
що має бути іменованим числом. (9 см 9 мм; 7 см 2 мм; 120 см = 12 
дм; 25 см; 95 см або 9 дм 5см; 73 мм або 7 см 5 мм.) Зверніть увагу 
учнів, що в останньому стовпчику можна було не зводити до одних 
одиниць.

96. Завдання є не досить простим для учнів, саме тому воно ви-
конується в групах. Бажано, щоб у групі були учні різних рівнів. У групі 
учні мають пригадати, що таке діаграма, вибрати одиничний відрізок 
(Ви можете підказати, що найпростіше за 1 м взяти 1 клітинку зошита). 
Зверніть увагу, деякі групи можуть намалювати стовпчасті діаграми, 
а деякі лінійні. Крім того, вони можуть вибрати горизонтальне та вер-
тикальне розташування діаграм. За результатами запропонуйте гру-
пам представити свої діаграми і обговоріть ці моменти.

97. Учні можуть розв’язати цю задачу по-різному. Обов’язково 
розгляньте спосіб за допомогою рівняння (18 книжок на другій полиці; 
36 книжок на двох полицях.)

12



ТЕМА 12

Мета. Актуалізація знань учнів про таку величину як час, її вимі-
рювання та орієнтацію за годинником.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 29, 53)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 17).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с.10).
6. Робота в  звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Ро зв’язування завдань
Одразу пригадайте з учнями, що різні події вимірюються різними 

одиницями. Наприклад життя людини вимірюється роками, цвітіння 
каштанів – днями, перебування у школі годинами, час обіду – хвили-
нами, час стрибка – секундами. Запропонуйте учням таку гру у парах. 
Один з учнів має назвати подію, а другий має назвати одиниці у яких 
вимірюється тривалість цієї події.

Нагадайте, що існують різні прилади для вимірювання часу: се-
кундомір, різні види годинників тощо. Попросіть учнів назвати різні 
види годинники, які вони бачили (електронні, механічні, піщані (пі-
сочні), водні (рідинні), сонячні тощо), можливо хтось з них зможе опи-
сати принцип роботи такого годинника.

98. Розгляньте в класі годинник. Запитайте: «Що таке циферб-
лат», «Скільки стрілок має годинник?», «Чи завжди їх 2? 3?» (годин-
никова, хвилинна, секундна).

99. Це важке для усвідомлення учнів запитання. Тож краще про-
ілюструйте процес на моделі годинника (1 оберт).

100. Маючи досвід виконання попереднього завдання нехай учні 
спробують дати відповідь спершу без моделі (2 оберти).

101. Учні виконують завдання у парі. Нехай перший учень дасть 
відповідь за допомогою перших двох малюнків, а другий – за допо-
могою других двох малюнків. Кожен раз вони контролюють один од-

ного. (2 год 30 хв, 14 год 30 хв; 
11 год 5 хв, 23год 5 хв; 9 год 40 хв, 
21 год 40 хв; 7 год 15 хв, 19 год 15 хв.)

102. Пригадайте з учнями, що
1 хв = 60 с. (90 с; 63 с; 75 с)

103. Комбінаторна задача. Учні 
мають розглянути усі можливі варіанти. 
Від А до М 2 способи: 

1) 12 + 7 + 25 = 19 + 25 = 44 (xв);
2) 12 + 7 + 20 + 10 = 49 (хв.).
Від А до Z 2 способи 
1)12 + 7 + 25 + 10 = 54 (хв); 
2) 12 + 7 + 20 = 39 (хв))
104. Стрілка до попередньої задачі 

вказує на те, що варто використати її 
умову. У даному випадку однозначно за-
дається шлях автомобіля: АВСZM: 

12 + 7 + 20 + 7 + 10 = 39 + 17 = 56 (хв)
105. Бажано, щоб учні розібрали умову задачі і створили до неї 

модель (скорочений запис чи схему).
25 – 7 = 18 (с) – Микола.
18 + 2 = 20 (с) – Ігор.
Зверніть увагу учнів, що у задачі фігурує 100м, але фактично ця 

інформація для розв’язання не потрібно. Пропонуючи такого виду за-
дачі (з надлишковими даними), ви привчаєте учнів розв’язувати за-
дачу осмислено і бути уважними. 

106. Для розв’язування цієї задачі учні мають пригадати, що у 
липні 31 день, а також порахувати перший (15 липня) і останній 
(7 серпня) дні у таборі.

31 – 14 + 7 = 24
Відповідь: 24 дні.
107. Пройдіть за посилан-

ням, виберіть годинник і вільне 
переміщення стрілок https://
apps.mathlearningcenter.org/
math-clock/
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ТЕМА 13

Мета. Застосування набутих знань і попереднього досвіду до 
розв’язування різного роду завдань і здійснення навчальних дослі-
джень. 

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 43, 55).
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 18).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 10).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
108. Учні аналізують схему, роблять висновок. Зменшення змен-

шуваного призводить до зменшення різниці. Збільшення від’ємника 
також призводить до зменшиться різниці. Тож, одночасне зменшення 
зменшуваного і збільшення від’ємника призведе до зменшення різ-
ниці. Також бажано підкріпити свої висновки конкретними прикла-
дами. Наприклад: 

45 – 12 = 33, 44 – 13 = 31, 40 – 20 = 24. 
109. Учні працюють у групах. Пропонуємо порадити учням стра-

тегію роботи в групі, коли кожен учень в групі дає відповідь на одне 
запитання, але перевіряє відповіді інших до кожного завдання.

1) 38 + 25 = 63 (кг),
2) 70 – 38 = 32 (кг),
3) 38 – 25 = 13 (кг),
4) 70 – 63 = 7 (кг),
5) 63 – 7 = 56 (кг).
110. Завдання на уважність. Зайва латка – це шестикутник.
111. Ця задача розв’язується з кінця 
1) 18 + 17 = 35 (л) у ІІ бідоні;
2) 72 – 35 = 37 (л) у І бідоні)
112. Завдання на креативність. Кожен учень складе свою задачу. 

Можете влаштувати гру на те, хто придумає якомога більше задач за 

малюнком. Покупка в задачах учнів може складатись з будь-якої кіль-
кості предметів. Наприклад:

20 грн – 18 грн = 2 грн,
70 грн – (25 грн + 22 грн + 10 грн) = 13 грн
113. Спершу учні мають знайти довжину відрізка і лише потім його 

накреслити. Попросіть учнів записати дії, за допомогою яких вони 
знайшли довжину шуканого відрізка

(9 + 8 = 17 (см),
17 – 15 = 2 (см)).
Учні мають побудувати відрізок довжиною 2 см.
114. Деякі учні можуть не розуміти як розв’язувати задачу, в якій 

не фігурують числа. Поясніть, що за кожною літерою ховається число, 
що є невідомим. Деякі учні можуть одразу швидко записати числовий 
вираз і знайти його значення. Поясніть, що основна мета цього за-
вдання якраз навчитися записувати буквений вираз

а + (а + с), а вже потім знаходити його значення.
Якщо а = 5, а с = 7, то а + (а + с) = 5 + (5 + 7) = 17 (ящиків)

14



ТЕМА 14

Мета. Узагальнення й систематизація вивченого раніше матеріалу

Хід уроку
1. Орган ізаційний етап.
2. Актуалізація опорних знань за посібником «Математика у схе-

мах і таблицях» (с. 34 – 55)
3. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 19).
4. Руханка.
5. Робота з робочим зошитом (с. 11).
6. Робота в звичайному зошиті.
7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
115. Пропонуємо учням пригадати, що таке многокутник і його 

периметр. Учні називають фігуру і її периметр. (12см; 9 см; 12 см; 
18 см)

116. Задачу можна розв’язати ланцюжком, тобто, кожен новий 
учень дає відповідь на своє питання задачі. (40, 4, 4, 2) 

117. Учні працюють у парах, додають і віднімають іменовані числа 
і перевіряють один одного. (27 см або 2 дм 7 см; 20 с; 70 с або 1 хв 
10 с; 3 см)

118. Робота з графіком змагань. Зверніть увагу учнів, що часто 
в розкладі час записують у форматі електронного годинника, де го-
дини відокремлюються від хвилин двома крапками. Важливо, щоб учні 
правильно прочитали записи і дали відповіді на питання.

• 8 год 30 хв; 14 год 30 хв;
• 1 год 10 хв;
• біг, на 5 хв;
• 3 год 45 хв.
119. Пропонуємо попросити учнів прокоментувати оформлення 

розв’язання першого рівняння. Далі учні самостійно записують у зо-
шиті рівняння і розв’язують їх (х = 41; х = 41; х = 19; х = 28.). Нагадуйте 
учням про необхідність робити перевірку.

120. Пройдіть за посиланням https://apps.mathlearningcenter.org/
number-frames/

Виберіть дві таблиці по 20 клітинок. Розкладіть на них 13 червоних 
фішок і 11 синіх фішок. Перемістіть фішки і порахуйте їх

13 + 11 = 24

 

Такого виду завдання привчають учнів створювати моделі до за-
вдань.
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ТЕМА 15. РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Мета. Розвиток логічного й креативного мислення учнів, зацікав-
лення учнів математикою.

Хід уроку
1. Організаційний етап.
2. Робота з підручником. Розв’язування задач і вправ (с. 20).
3. Руханка
4.  Робота з робочим зошитом (с. 12).
5. Робота з тренажером.
6. Підсумок уроку. Рефлексія.

Розв’язування завдань
121. 1) Спершу учні мають визначити найбільше і найменше число 

(найменше – 37; найбільше – 53), а потім знайти їх суму.
2) Для знаходження різниці, що є найменшим числом треба учням 

знайти числа, що найближче розташовані один до одного в послідов-
ності натуральних чисел (45 – 44 = 1) Щоб знайти найбільшу різницю 
треба від найбільшого числа відняти найменше (53 – 37 = 16)

3) Спосіб перебору (44 – 39 = 5)
4) Найменше – 37. 37 + 4 = 41.
122. Задача розв’язується з кінця. Половини рівні між собою, тож, 

якщо в один поклали половину, то в другий поклали іншу половину, 
тобто в кожному кошику по 26 груш. Тож, ціле (у двох кошиках разом) 
становить 52 груші.

123. Учні працюють у парах і намагаються разом розв’язати за-
дачу. Пари за бажанням озвучують відповіді. (Можливі способи: 3 
червоні; 3 жовті; 2червоні 1 жовта; 1 червона 2 жовті. Відповідь: 4 
способи.) Важливо, щоб учні не лише перебрали всі можливі способи, 
а й не забули написати їх кількість, бо саме це запитується в задачі.

124. Колос; колона; колода; колобок.
125. Оскільки обидва велосипедисти виїхали одночасно, і в мо-

мент зустрічі вони одночасно зупинились, то вони перебували в русі 
однаковий проміжок часу, тобто, другий велосипедист теж їхав 2 го-
дини.

126. Учні можуть говорити, що 
вони не можуть скласти задачу, бо 
на малюнку помилка. Нагадайте 
учням, що в обох випадках на тере-
зах не лише мед, а й скляний гор-
щик. Тобто Повний горщик меду має 
масу 7 кг, а горщик, що наповнений 
лише на половину – 4 кг. Учні можуть 
міркувати так: якщо взяти два гор-
щика, наповнених на половину 
(тобто, це те саме, що горщик напо-
внений повністю і ще порожній гор-
щик), то вони матимуть масу 8 кг. З 
першого малюнку видно, що горщик 
наповнений повністю медом має 
масу 7 кг. Тож, з останніх двох твер-
джень випливає, що маса горщика 1 
кг. А відповідно у горщик поміща-
ється 6 кг меду.

4 + 4 = 8 – маса 2 горщиків, наповнених на половину.
8 – 7 = 1 – маса порожнього горщика
7 – 1 = 6 – маса меду, що може поміститися в горщик.
127. Учні поступово обчислюють довжини відрізків: 
2 + 2 = 4 (см) довжина другого;
4 + 2 = 6 (см) довжина третього;
6 + 2 = 8 (см) довжина четвертого;
8 + 2 = 10 (см) довжина п’ятого відрізка.
Запитайте, чи є простіший спосіб?
Учні можуть міркувати ще й так: довжина другого збільшилась на 

деяке значення (2 см), третього – на два таких значення, 4-го – на 
три таких, 5-го – на 4 таких. Тобто, 4·2 + 2 = 10 (см)

Запитайте учнів і про інші способи
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