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Дата   __________________

Дата    _______________

РОЗДІЛ 2
Письмові прийоми множення і ділення

у межах тисячі

Тема: Алгоритм письмового множення двоцифрового числа 
на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Побудова 
прямокутника. Складені задачі, які є комбінаціями ви-
вчених типів простих задач на дії різних ступенів.

Орієнтовна
мета:

Провести аналіз контрольної роботи роботу над помил-
ками. Ознайомити з алгоритмом письмового множення 
двоцифрового числа на одноцифрове з розгорнутим по-
ясненням. Удосконалювати вміння учнів розв’язувати 
задачі вивчених типів, виконуючи обчислення пись-
мово. Розвивати логічне мислення, пам’ять, творчу 
активність, обчислювальні навички учнів. Виховувати 
доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до 
математики.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна 
дошка.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, обгово-
ривши суть прислів’я (за записом на інтерактивній дошці).

«Мудрій голові досить два слова».

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Оголошення результатів контрольної роботи. Аналіз роботи. Робо-

та над помилками.
2. Виконання № 1 за зошитом.
3. Виконання № 114 за підручником (колективно, з поясненням).

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

— Яке число у прислів’ї нам підказало, що мудрій (розумній) лю-
дині довго й багато розповідати не потрібно? (Число 2.)

— Яка цифра позначає це число на письмі? (Двійка.)
Виконання завдання за підручником на с. 23.

2. «Мозковий штурм».
— Яку арифметичну дію виконуємо при знаходженні добутку?
— Як називають числа при множенні?

3. Виконання № 115 за підручником (з коментуванням).
— Чому число 32 записали як суму розрядних доданків?
— Як помножити суму на число?
— Як називається такий прийом множення? (Усний.)

Вивчення нового матеріалу можна організувати за таким планом.
1. Ознайомлення з алгоритмом письмового множення двоцифрового 

числа на одноцифрове.
Виконання № 116 за підручником (колективно).
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Розглянути зразок запису і зразок міркувань при письмовому 
множенні.

Спільно з учнями зробити висновки:
1) при письмовому множенні двоцифрового числа на одноцифрове 

підписуємо одноцифрове число під одиницями двоцифрового;
2) множити починаємо з одиниць.

2. Первинне закріплення знань.
Виконання № 117 за підручником (з коментуванням).
Прочитавши задачу, виконати на дошці короткий запис. Скласти 

план розв’язування задачі.
До обіду — 23 кв.
Після обіду — ?, у 3 рази
Розв’язання: 1) 23 · 3 = 69 (кв.);   2) 23 + 69 = 92 (кв.).

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Розв’язування задач.

Виконання № 118 за підручником (з поясненням).
2. Розв’язування задач геометричного змісту.

Виконання № 119 за підручником (самостійно).
Перші 3 учні дають зошит на перевірку вчителю. Четвертий учень 

коментує виконання завдання.
3. Розв’язування логічних задач.

Виконання № 120 за підручником.
Так, бо їх спільний вік збільшиться на однакову величину — 2 роки.

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Мікрофон».

— Що повторили сьогодні на уроці?
— Що навчилися виконувати на уроці?
— Чи корисними були вам нові знання?
— Де ви можете їх застосувати?

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 121, № 122 за підручником, № 5 за зошитом (для 

бажаючих).
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Дата   __________________

Тема: Письмове множення двоцифрового числа на одноциф-
рове з поясненням. Розпізнавання геометричних фігур 
на площині. Складені задачі, які є комбінаціями вивче-
них типів простих задач на дії різних ступенів.

Орієнтовна
мета:

Продовжувати знайомити з алгоритмом письмового 
множення двоцифрового числа на одноцифрове. Удо-
сконалювати вміння розв’язувати задачі вивчених ти-
пів, виконуючи обчислення письмово. Розвивати обчис-
лювальні навички, логічне мислення, оперативність у 
виконанні завдань, культуру математичного мовлення.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка. Індивідуальні картки із завданнями.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, обгово-
ривши суть вислову (за записом на інтерактивній дошці).

«Всередині нас криються потенційні творчі можливості, 
й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал».

Мартін Лютер Кінг

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання (фронтально).
2. Індивідуальна робота учнів (поки діти працюють разом).

Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-
вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.

Обчисли письмово:  22 · 4  33 · 2  41 · 2

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я (на інтерактивній дошці): «Краще раз по-
бачити, ніж тричі почути». Як ви його розумієте? Які числа допомо-
жуть розкрити суть прислів’я? Із цифр 1 та 3 утворіть усі можливі 
двоцифрові числа. Запишіть їх (13 31). Повторіть запис 5 разів.
2. Обчисліть письмово з поясненням:     13 · 3     31 · 3
3. «Мозковий штурм».

— Продовжте речення.
— Множити двоцифрове число на одноцифрове можна, застосову-

ючи правило множення суми….
— Множити двоцифрове число на одноцифрове можна письмово, 

записуючи числа….
— Щоб множити числа усно чи письмово, потрібно добре знати….

Вивчення нового матеріалу можна організувати за таким планом.
1. Робота за підручником.

Виконання № 124, 125 за підручником (колективно).
Розглянути зразки запису і зразки міркувань при письмовому 

множенні.
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2. Первинне закріплення знань.
Виконання № 126 за підручником (з коментуванням).

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

Виконання № 2 за зошитом (самостійно).
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 127 за підручником (з коментуванням).
Звернути увагу на те, що це задача на знаходження цілого за його 

частиною.
2) Виконання № 4 за зошитом (самостійно).
3) Виконання № 128 за підручником (самостійно).
Перевірка: перші 3 учні дають зошит на перевірку вчителю. Чет-

вертий учень читає розв’язання, а всі інші — перевіряють.
3. Розв’язування задач геометричного змісту.

Виконання № 128 за підручником (усно).

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням інтерактив-
ної технології «Незакінчені речення».

— На сьогоднішньому уроці я навчився (навчилася)…
— Найбільше мені сподобалося…

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 130, № 131 за підручником, № 3 за зошитом (для 

бажаючих).
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Дата   __________________

Тема: Алгоритм письмового множення трицифрового числа 
на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Задачі на 
спільну роботу.

Орієнтовна
мета:

Ознайомити з алгоритмом письмового множення три-
цифрового числа на одноцифрове з розгорнутим пояс-
ненням. Удосконалювати вміння учнів розв’язувати 
задачі на спільну роботу. Стимулювати пізнавальну 
активність школярів. Розвивати логічне мислення, 
оперативність у виконанні завдань, культуру матема-
тичного мовлення. Виробляти стійкий інтерес до знань.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка, індивідуальні картки із завданнями.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, прочи-
тавши вірш.

— Ми сьогодні на уроці
Будем дружно працювати,
Щоб могли на всі питання
Повні відповіді дати.
Тож хвилинки не втрачаємо,
І роботу починаємо.

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання (фронтально).
2. Гра «Знайди помилку».

47 23 64
2 4 3

84 82 182

3. Виконання № 1 за зошитом (з коментуванням).
4. Індивідуальна робота учнів (поки діти працюють разом).

Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-
вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.

Обчисли письмово:  27 · 4  39 · 2  48 · 2

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я. 
«День гуляє, три слабий, а на п’ятий — вихідний».

— Про кого так говорять? Які числа використовують у прислів’ї? 
(1, 3, 5)

— Чи можна об’єднати їх у числовий ряд? За якою ознакою? (Од-
ноцифрові непарні числа.)

— Із цифр 1, 3, 5 утворіть усі можливі трицифрові числа. Запишіть 
їх. (135 153 315 351 531 513)
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2. Виконання № 132 за підручником (усно).
— Яка дія була першою? (Віднімання.)
— Які дії були наступними? (Множення.)
— Як ми виконували множення? (Усно.)
— Назвіть дії, у яких ми виконували табличне множення. (3 · 2 = 6; 

6 · 2 = 12)
— Як виконували останню дію множення? (Розклали число 12 на 

розрядні доданки і застосували правило множення суми на число.)
— Як можна було обчислити письмово? (Записати стовпчиком.)

Вивчення нового матеріалу можна організувати за таким планом.
1. Ознайомлення з алгоритмом письмового множення трицифрового 

числа на одноцифрове.
Виконання № 133 за підручником. (Усний прийом обчислення по-

яснюють діти, а письмовий — коментує вчитель.)
— Який прийом множення трицифрового числа на одноцифрове 

більш зручний? Чому? (Письмовий. На його виконання витрачається 
менше часу.)
2. Первинне закріплення знань.

Виконання № 134 за підручником (з коментуванням, біля дошки).

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

1) Виконання № 2 за зошитом (самостійно).
2) Виконання № 135 за підручником (з коментуванням, біля дош-

ки). Спочатку встановити порядок виконання дій. Кожну дію вико-
нує інший учень.
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 136 за підручником (розв’язати задачу двома спо-
собами за планом розв’язання, запропонованим у підручнику).

Визначити тип задачі. (Задачі на спільну роботу.)
— Який спосіб вам більше сподобався? Чому?
— У якому способі менше дій?
2) Виконання № 137 за підручником. (Колективно прочитати зада-

чу, визначити її тип. За аналогією до попередньої задачі запропонува-
ти учням самостійно розв’язати задачу другим способом.)
3. Розв’язування задач геометричного змісту.

Виконання № 4 за зошитом (самостійно).
4. Розв’язування логічних задач.

Виконання № 138 за підручником.
2) (100 – 20) : 2 = 40(кг) — у І мішку; 40 + 20 = 60(кг) — у ІІ мішку.

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням інтерактив-
ної технології «Незакінчені речення».

— На сьогоднішньому уроці я навчився (навчилася)…
— Найбільше мені сподобалося…

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 139, № 140 (за підручником), № 3 за зошитом (для 

бажаючих).
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Дата   __________________

Тема: Множення трицифрового числа на одноцифрове. Не-
рівності з однією змінною. Побудова прямих і непря-
мих кутів. Розпізнавання прямих і непрямих кутів. За-
дачі на збільшення числа у кілька разів.

Орієнтовна
мета:

Ознайомити учнів з алгоритмом письмового множен-
ня трицифрового числа на одноцифрове зі стислим по-
ясненням. Удосконалювати вміння знаходити окремі 
розв’язки нерівностей з однією змінною, розв’язувати 
прості та складені задачі на збільшення числа у кілька 
разів. Формувати вміння будувати й розпізнавати види 
кутів. Розвивати логічне мислення, пам’ять, творчу ак-
тивність, обчислювальні навички, математичну мову, 
аналітико-синтетичні здібності учнів. Виховувати по-
зитивне ставлення до предмета.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», таблиця «Види 
кутів».

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, прочи-
тавши вірш.

— Усміхнися сонечку: «Здрастуй, золоте!»
Усміхнися квіточці — хай вона цвіте!
Усміхнися дощику: «Лийся, мов з відра!»
Друзям усміхнися, побажай добра.

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання (фронтально).
2. Математична розминка за № 141 у підручнику. (Три команди по 

3 гравці виконують завдання. У цей час діти спостерігають за робо-
тою команд, вболівають та вказують на помилки, якщо такі допу-
щені.)

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

Виконання завдання за підручником на с. 27.
— Яку закономірність ви простежили в записі? Хто може продов-

жити цю числову послідовність?
2. «Мозковий штурм».

— Продовжте речення.
• Множити трицифрове число на одноцифрове можна письмово, 

записуючи числа…
• Щоб множити числа усно чи письмово, потрібно добре знати…

Вивчення нового матеріалу можна організувати за таким планом.
1. Робота за підручником.

Виконання № 142 за підручником (з поясненням учителя).
2. Первинне закріплення знань.

Виконання № 143 за підручником (з коментуванням, біля дошки).
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Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

1) Виконання № 2 за зошитом (самостійно).
2) Виконання № 148 за підручником (з коментуванням).
— Як знаходимо значення змінної? (Добираємо числа, які перетво-

рюють числову нерівність в істинну.)
— Скільки таких значень змінної може бути? (Одне, кілька, 

безліч.)
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 144 за підручником (колективно, з коментуван-
ням письмового обчислення біля дошки).

2) Виконання № 4 за зошитом (самостійно).
3) Виконання № 145 за підручником (з коментуванням).
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? Які клю-
чові слова можна виділити? Які числові дані або шукане відповідають 
кожному з ключових слів. (Скласти короткий запис задачі. Розв’яза-
ти на дошці з поясненням.)

Мав випустити за 5 дн. —?, по 175 в. щодня
Випустив за 5 дн. — 955 в.
— Чи можна одразу дати відповідь на запитання? (Ні.)
— Що спочатку треба дізнатися? (Скільки верстатів мав випустити 

завод за 5 днів за планом.)
Розв’язання:
1) 175 · 5 = 875 (в.) — за планом;
2) 955 – 875 = 80 (в.) — на стільки більше.

3. Розв’язування задач геометричного змісту.
1) Робота за таблицею «Види кутів». 
— На які види поділяють кути? (Прямі, гострі, тупі.)
— Який кут ми називаємо гострим? (Кут, менший від прямого.)
— Який кут ми називаємо тупим? (Кут, більший за прямий.)
— Який прилад допомагає перевірити вид кута? (Косинець.)
2) Виконання № 146 за підручником (самостійно).
3) Виконання № 147 за підручником (колективно). Діти визнача-

ють вид кожного кута за допомогою косинця.
4. Розв’язування логічних задач.

Виконання № 149 за підручником. (111 – 11 = 100)

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням інтерактив-
ної технології «Незакінчені речення».

— На сьогоднішньому уроці я навчився (навчилася)…
— Найбільше мені сподобалося…
— Ці знання мені знадобляться…

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 150, № 151 (за підручником), № 1, 5 за зошитом (для 

бажаючих).

на ? більше
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Дата   __________________

Тема: Множення двоцифрового і трицифрового числа на од-
ноцифрове. Складені задачі, які є комбінаціями вивче-
них типів простих задач на дії різних ступенів. Задачі 
на обчислення периметра трикутника. Самостійна ро-
бота № 2.

Орієнтовна
мета:

Удосконалювати вміння множити двоцифрові та три-
цифрові числа на одноцифрове зі стислим поясненням; 
розв’язувати задачі на 2–3 дії, які є комбінаціями ви-
вчених типів простих задач, задачі на знаходження 
периметра трикутника. Стимулювати пізнавальну ак-
тивність школярів. Розвивати логічне мислення, опе-
ративність у виконанні завдань, культуру математич-
ного мовлення. Здійснити проміжний контроль знань 
учнів за темою: «Письмове множення двоцифрових та 
трицифрових чисел на одноцифрове число». Виробляти 
стійкий інтерес до знань.

Обладнання: таблиці «Зразки написання цифр», «Геометричні фігу-
ри», інтерактивна дош ка.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, прочи-
тавши вірш.

— Всі мерщій сідайте, діти, домовляймось не шуміти.
На уроці не дрімати, руки вчасно підіймати.
І щоб не було мороки, всі готові до уроку?
Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо.

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання (фронтально).

— Прочитайте відповіді до № 150.
— Прочитайте відповідь до задачі № 151.
— Прочитайте тільки ту дію, у якій дізналися, скільки тонн це-

менту відвантажили зі складу. (154 · 3 = 462 (т).)
— Як виконували обчислення? (Письмово.)

2. Самостійна робота № 2.
Виконання завдання самостійної роботи № 2 за зошитом для конт-

ролю навчальних досягнень з математики (с. 13–14).

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок за підручником.

— Запишіть цілий рядочок тієї цифри, яку вам найважче писати. 
Для цього спочатку розгляньте таблицю зі зразками написання цифр.
2. «Мозковий штурм».

— Коли ми виконуємо письмові обчислення при множенні?
3. Робота за таблицею «Геометричні фігури» (на інтерактивній 

дошці).
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— Як можна назвати одним словом ці фігури? (Многокутники.)
— Виділіть із цієї множини многокутників підмножини?
— У якій підмножині найбільше елементів?

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Розв’язування задач геометричного змісту.

1) Виконання № 152 за підручником (усно).
2) Виконання № 158 за підручником. (Дати окреме завдання кож-

ному ряду.)
— Які кути має кожний трикутник?
— Що можна сказати про сторони трикутників?

2. Формування обчислювальних навичок.
1) Виконання № 153 за підручником (з коментуванням).
2) Виконання № 154 за підручником (з поясненням, біля дошки). 

Спочатку встановити порядок виконання дій. Кожну дію виконує ін-
ший учень.

3) Виконання № 155 за підручником (з коментуванням).
3. Розв’язування задач.

1) Виконання № 156 за підручником.
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. 
— Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим?
— Чи можна одразу його знайти? (Ні.)
— Що спочатку треба дізнатися?
Учні складають короткий запис задачі, розв’язують задачу на дош-

ці з поясненням.
І бригада за 4 год — 24 м
І бригада за 1 год —? (додаткове запитання)
ІІ бригада за 1 год —?, на 1 м більше
130 м — за ? год
2) Виконання № 157 за підручником (колективно).

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Мікрофон».

— Що повторили сьогодні на уроці?
— Чи корисними були знання, які повторювалися на уроці?
— Де ви їх можете застосувати?

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 159, № 160 (за підручником), № 3, 6 за зошитом (для 

бажаючих).

?
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Дата   __________________

Тема: Алгоритм письмового ділення на одноцифрове число 
з розгорнутим поясненням. Складені задачі, які є ком-
бінаціями вивчених типів простих задач на дії різних 
ступенів.

Орієнтовна
мета:

Ознайомити з алгоритмом письмового ділення на од-
ноцифрове число з розгорнутим поясненням. Удоско-
налювати вміння учнів розв’язувати задачі вивчених 
типів. Розвивати логічне мислення, пам’ять, творчу ак-
тивність, обчислювальні навички, математичну мову, 
аналітико-синтетичні здібності учнів. Виховувати по-
зитивне ставлення до предмета.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка, індивідуальні картки із завданнями.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, обгово-
ривши суть вислову (за записом на інтерактивній дошці).

«Істинний скарб для людини — уміння працювати».
Езоп

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання (фронтально).
2. Індивідуальна робота учнів (поки діти працюють разом).

Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-
вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.

Обчисли письмово:    237 · 6      193 · 5  418 · 4

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я. 
«Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше».

— Як ви його розумієте? Які числа розкривають його суть?
— Одна хвилина — це скільки секунд? А 5 хвилин?
— Запишіть числа: 60   300   60   300…

2. Виконання № 161, 162 за підручником.
3. Виконання № 163 за підручником.

— На яке правило опиралися, виконуючи усне ділення? (На прави-
ло ділення суми на число.)

— Чи зручно виконувати ділення таких чисел на одноцифрове чис-
ло усно?

— Ознайомтесь із сюрпризом, який вам підготувала Частка 
Ділинка.

Запропонувати учням прочитати текст у підручнику.

Вивчення нового матеріалу можна організовувати за таким планом.
1. Ознайомлення із способом письмового ділення двоцифрового чис-

ла на одноцифрове.
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Виконання № 164 за підручником (з розгорнутим поясненням 
учителя).
2. Первинне закріплення знань.

Виконання № 165 за підручником (біля дошки, з розгорнутим по-
ясненням учнів).
3. Ознайомлення із способом письмового ділення трицифрового чис-

ла на одноцифрове.
Виконання № 166 за підручником (з розгорнутим поясненням 

учителя).
4. Первинне закріплення знань.

Виконання № 167 за підручником (біля дошки, з розгорнутим по-
ясненням учнів).

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

Виконання № 1 за зошитом (самостійно).
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 168 за підручником.
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? Які клю-
чові слова можна виділити? Які числові дані або шукане відповідає 
кожному з ключових слів. (Учні складають короткий запис задачі та 
розв’язують на дошці з поясненням.)

На стадіоні у 2-х р. — 448 м.
На стадіоні в 1 р. —?
У павільйоні театру —?, у 2 р. менше
2) Виконання № 169 за підручником (колективно).
Звернути увагу на те, що це задача на зменшення числа у кілька 

разів, сформульована в непрямій формі.
3) Виконання № 2 за зошитом (самостійно).

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Мікрофон».

— Як можна ділити багатоцифрові числа на одноцифрові?
— З яким прийомом ділення ми сьогодні познайомилися?

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконання № 170, 171 за підручником, № 3, 4 за зошитом (для 

бажаючих).
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Дата   __________________

Тема: Письмове ділення на одноцифрове число. Складені за-
дачі, які є комбінаціями вивчених типів простих задач 
на дії різних ступенів.

Орієнтовна
мета:

Ознайомити з алгоритмом письмового ділення на од-
ноцифрове число з розгорнутим поясненням у випад-
ку, коли перше неповне ділене — двоцифрове число. 
Удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі ви-
вчених типів. Стимулювати пізнавальну активність 
школярів, учити виділяти головне. Розвивати увагу, 
логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, 
робити висновки. Виховувати позитивне ставлення до 
математики.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка, індивідуальні картки із завданнями.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, обгово-
ривши суть вислову (за записом на інтерактивній дошці).

«Добре того навчати, хто хоче багато знати».

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання (фронтально).
2. Математичний диктант.

• Перший множник — 3, другий множник — частка чисел 60 і 5. 
Запишіть добуток.

• Число 72 зменште у 8 разів і результат збільште на 160.
• Суму чисел 120 і 6 зменште у 3 рази.

• Знайдіть довжину відрізка, 
1

4
 якого становить 20 см.

• Ділене — 250, дільник — різниця чисел 53 і 48. Запишіть частку.

• Знайдіть 
1

3
 суми чисел 40 і 20.

3. Індивідуальна робота учнів (поки учні працюють разом).
Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-

вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.

Обчисли письмово:      482 : 2       933 : 3  848 : 4

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я. «Шість дівок — свої вечорниці».
— Як ви його розумієте? Яке число використовують у прислів’ї?
— Запишіть числа: 6   60   600…
— Які цифри використали для запису цих чисел?

2. Робота біля дошки (один учень з поясненням виконує обчислення).
— Обчисліть, записуючи вираз стовпчиком: 98 · 3.
— Як перевірити правильність виконання дії множення? (294 : 3)
— Як легше поділити ці числа: усно чи письмово?
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— Щоб виконати ділення цих чисел, необхідно пригадати, як ви-
конують ділення з остачею.
3. Виконання № 172 за підручником. (Пригадати алгоритм ділення з 

остачею.)

Вивчення нового матеріалу можна організовувати за таким планом.
1. Ознайомлення із алгоритмом письмового ділення трицифрового 

числа на одноцифрове у випадку, коли перше неповне ділене — 
двоцифрове число.
Виконання № 173 за підручником (з розгорнутим поясненням 

учителя).
2. Первинне закріплення знань.

Виконання № 174 за підручником (з розгорнутим поясненням учнів).
Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

Виконання № 2 за зошитом (самостійно).
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 175 за підручником.
— Яку дію потрібно виконати? (Письмове ділення.)
Запропонувати дітям виконати ділення самостійно та допомогти 

тим учням, які потребують допомоги.
Перевірку здійснити, відкривши розв’язання на дошці.

172 4
16 43 (кв.)

12
12

0
2) Виконання № 3 за зошитом (самостійно).
3) Виконання № 176 за підручником.
258 м —? халатів, по 3 м на кожний
158 м —? блузок, по 2 м на кожну

План розв’язування:
1) Скільки халатів пошили?
2) Скільки блузок пошили?
3) На скільки більше пошили халатів, ніж блузок?
4) Виконання № 177 за підручником.
— Який із способів розв’язання вам більше сподобався?
— Запишіть розв’язання задачі цим способом.

3. Розв’язування логічних задач.
Виконання № 178 за підручником.
950 к. = 10 · 20 + 25 · 30 

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Незавершеної пропозиції».

— Я навчився…
— Я хотів би більше…
— Виявляється, що…

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 179, 180 за підручником, № 1, 4, 5 за зошитом (для 

бажаючих).

на ? більше
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Дата   __________________

Тема: Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль 
у середині запису. Задачі на подвійне зведення до оди-
ниці.

Орієнтовна
мета:

Ознайомити з алгоритмом письмового ділення на одно-
цифрове число у випадку, коли частка містить нуль у 
середині запису. Удосконалювати вміння учнів розв’я-
зувати задачі на подвійне зведення до одиниці, обґрун-
товувати вибір дій при їх розв’язуванні. Розвивати 
пізнавальні інтереси, мислення, увагу, пам’ять учнів. 
Виховувати потребу в знаннях, працьовитість, береж-
ливе ставлення до робочого часу.

Обладнання: індивідуальні картки із завданнями, м’ячик.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, організу-
вавши роботу під таким девізом.

— Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитись, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати.
Дружно і плідно працювати.

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання.

Перевірити задачу № 180 (за розв’язанням на інтерактивній 
дошці).

185 – 185 : 5 = 148 (м)
— Хто розв’язав задачу окремими діями?
— Яка дія перша? (185 : 5 = 37 (м).)
— Прокоментуйте письмове ділення.
— Чому при діленні трицифрового числа одержали двоцифрове 

число? (Перше неповне ділене — 18.)
— Прочитайте другу дію. (185 – 37 = 168 (м).)

2. Гра «Математичний м’ячик». (Учитель називає вираз і кидає уч-
неві м’ячик, а учень — називає значення виразу і відкидає м’ячик 
учителю. Якщо відповідь неправильна, діти плескають у долоні й 
виправляють.)
64 : 8  72 : 9  27 : 3  63 : 7  55 : 5 
93 : 3  108 : 2  57 : 3  660 : 6  888 : 4

3. Індивідуальна робота учнів (поки діти працюють разом).
Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-

вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.

Обчисли письмово:     280 : 8       335 : 5  348 : 4

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я. 
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«Наговорив сім міхів горіхів, гречаної вовни, та всі не повні».
— Як ви його розумієте? Яке число використовують у прислів’ї?
— Запишіть числа: 7   70   700…
— Які цифри використали для запису цих чисел?

2. Виконання № 181 за підручником.
— Як легше поділити ці числа: усно чи письмово?

Вивчення нового матеріалу можна організовувати за таким планом.
1. Ознайомлення із способом письмового ділення трицифрового чис-

ла на одноцифрове у випадку, коли частка містить нуль у середині 
запису.
1) Виконання № 182 за підручником (з розгорнутим поясненням 

учителя).
2. Первинне закріплення знань.

Виконання № 183 за підручником (з розгорнутим поясненням 
учнів біля дошки і допоміжними запитаннями вчителя до кожного 
виразу).

— Скільки цифр містить дільник? (Одну.) Скільки цифр може міс-
тити перше неповне ділене? (Одну або дві.) Із скількох цифр утворимо 
перше неповне ділене? (З однієї.) Чому? (Тому що… сотень можна поді-
лити на… так, щоб у частці одержати сотні. Прочитайте перше неповне 
ділене. (… сотні.) Скільки ж тоді буде цифр у частці? (Три.) Що варто 
зробити, щоб не пропустити цифр у частці? (Поставити три крапки.) 
Чому дорівнює перша цифра частки? (…, бо…:… = ….) Скільки сотень 
ми поділили? (… · … = ….) Як визначити, скільки сотень ми ще не поді-
лили? (…сот. —…сот. = 0 сот.) Утворимо друге неповне ділене. Чи мож-
на поділити десятки на дільник? Чому? (Тому що… десятків не можна 
поділити на… так, щоб у частці одержати десятки.) Чому ж дорівнює 
друга цифра частки? (0) Скільки одиниць міститься у… десятках? 
(… од.) Скільки ще одиниць є в діленому? (… од.) Скільки ж одиниць 
нам слід поділити? Чому дорівнює друге неповне ділене? (… одиниць.) 
Чому дорівнює третя цифра частки? (…, бо…:… = ….) Чи всі одиниці ми 
поділили? Ділення закінчено. Частка чисел… і… дорівнює….

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

1) Виконання № 184 за підручником. (2 вирази обчислити біля 
дошки з поясненням, а 2 вирази — самостійно.)

2) Виконання № 185 за підручником. (Повторити порядок вико-
нання дій. Установити порядок дій у кожному виразі. Один вираз 
учень обчислює по діях біля дошки. Усі інші діти працюють самостій-
но в зошитах. Деякі діти можуть обчислити обидва вирази самостійно 
і дати зошит на перевірку вчителю або перевірити розв’язання з інте-
рактивної дошки.)
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 186 за підручником.
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? (Під час 
відтворення змісту задачі виконати короткий запис задачі та визна-
чити тип задачі.)
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Дата   __________________3 тк. за 7 дн. — 315 м
1 тк. за 1 д. —?
— Пригадаємо, як розв’язують задачі на подвійне зведення до 

одиниці. (Щоб відповісти на запитання задачі, потрібно виконати по-
двійну дію ділення, тобто число 315 поділити і на 3, і на 7.)

— Про що дізнаємося, якщо 315 поділимо на 3? (Скільки метрів 
полотна ткала 1 ткаля за 7 днів.)

— Що знайдемо наступною дією ділення — 105 : 7? (Скільки мет-
рів полотна ткала 1 ткаля за 1 день.)

— Чи можна виконати ділення в іншій послідовності? (Так.)
— Поясніть, що буде означати кожна дія у виразі  315 : 7 : 3.
2) Виконання № 4 за зошитом (самостійно).

3. Розв’язування задач геометричного змісту.
Виконання № 187 за підручником. (Здійснити колективний ана-

ліз задачі та запропонувати самостійне її розв’язання. Перші три учні 
дають зошит на перевірку вчителю, четвертий учень читає, а інші — 
перевіряють. Запропонувати дітям скористатися схемою-підказкою. 
Допомогти чи проконтролювати тих учнів, які потребують допомоги.)

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Незавершеної пропозиції».

— Я навчився…
— Я хотів би більше…
— Виявляється, що…
— Найбільше мені сподобалося…

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 189, 190 за підручником, № 188 (для бажаючих).
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Дата   __________________

Тема: Письмове ділення на одноцифрове число. Рівняння з 
одним невідомим, у яких права частина подана число-
вим виразом. Задачі, які є комбінаціями вивчених ти-
пів простих задач на дії різних ступенів. Зображування 
геометричних фігур на аркуші в клітинку, позначення 
їх буквами латинського алфавіту.

Орієнтовна
мета:

Закріплювати прийоми письмового ділення на одно-
цифрове число. Удосконалювати вміння розв’язува-
ти рівняння з одним невідомим, у яких права частина 
подана числовим виразом; розв’язувати задачі, які є 
комбінаціями вивчених типів простих задач на дії різ-
них ступенів. Вчити розпізнавати геометричні фігури, 
зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку. 
Розвивати увагу, логічне мислення, уміння аналізува-
ти, порівнювати, робити висновки. Виховувати пози-
тивне ставлення до математики.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка, індивідуальні картки із завданнями.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, прочи-
тавши вірш.

— Щоб помилки хитрі й спритні
Не сховались у задачах,
Щоб всі числа у рівняннях
Опинились на місцях.
Будем дружно працювати.
Свою пильність розвивати.

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання.

1) Перевірити задачу № 190 (за розв’язанням на інтерактивній 
дошці).

480 : 2 : 3 = 80 (г)
— Поясніть кожну дію цього виразу.

480 : 3 : 2 = 80 (г)
— Поясніть кожну дію цього виразу.
2) Перевірка № 188 за підручником.
— Хто виконав завдання з логічним навантаженням?
— Як міркували? (Однакові числа позначено однаковими буква-

ми: 444 + 452 = 896.)
2. Перевірка обчислювальних навичок.

1) Виконання № 192 за підручником.
2) Виконання № 2 за зошитом (самостійно).

3. Індивідуальна робота учнів (поки діти працюють разом).
Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-

вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
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дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.
Обчисли письмово:      360 : 8        636 : 6  428 : 4

На етапі актуалізації опорних знань учитель може організувати роботу 
за таким планом.
1. Формування каліграфічних навичок.

Виконання завдання за підручником на с. 35.
2. «Мозковий штурм».

— Яку арифметичну дію виконуємо при знаходженні частки?
— Як називаються числа при діленні?
— Як знайти невідомий дільник?
— Як знайти невідоме ділене?

3. Виконання № 191 за підручником (з коментуванням).

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Розв’язування рівнянь.

1) Виконання № 193 за підручником. (Біля дошки учні з пояснен-
ням по черзі складають прості рівняння та розв’язують їх.)

2) Виконання № 194 за підручником (з коментуванням).
— Розгляньте рівняння та порівняйте їх з рівняннями, які ми 

складали в попередньому номері. Чим вони відрізняються? (Права 
частина є числовим виразом. Щоб знайти невідоме число, необхідно 
виконати дві дії.)

3) Виконання № 3 за зошитом (самостійно).
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 195 за підручником (з поясненням).
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? (Під час 
відтворення змісту задачі виконати короткий запис задачі.)

Мав проїхати — 424 км

Проїхав —?, 
1

4

Залишилося —?
— Чи можна відразу дати відповідь на запитання? (Ні.)
— Що потрібно знати, щоб відповісти на запитання задачі? (По-

трібно знати два числові значення: 1-ше: яку відстань поїзд уже про-
їхав; 2-ге: скільки йому ще залишилося проїхати.)

— Як знайти відстань, яку вже проїхав поїзд? (Знайти 
1

4
 всього 

шляху.)
424 : 4 = 106 (км)

— Як знайти відстань, яку залишилося проїхати поїзду?
424 – 106 = 318 (км)

— Чи можна тепер знайти відповідь на запитання задачі? (Так.)
318 – 106 = 212 (км)

2) Виконання № 196 за підручником. (Здійснити колективний ана-
ліз задачі, запропонувати самостійне її розв’язання. Перші три учні 
дають зошити на перевірку вчителю, четвертий учень читає, а інші — 
перевіряють: (622 – 350) : 8 = 34 (ящ.).

на ? більше
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— Скільки кілограмів винограду зібрали виноградарі?
— Скільки кілограмів винограду продали виноградарі?
— Що можна визначити за цими даними? (Скільки кілограмів ви-

нограду залишилось у виноградарів.)
— Що зробили виноградарі з рештою винограду? (Розклали в ящи-

ки по 8 кг у кожний.)
— Що можна визначити, знаючи, скільки кілограмів винограду 

залишилось у виноградарів і що його розклали в ящики по 8 кг у кож-
ний? (Скільки ящиків наповнили виноградом.)
3. Розв’язування задач геометричного змісту.

Виконання № 197 за підручником. (Усно дати відповіді на запи-
тання, запропонувати учням самостійно виконати побудову чотири-
кутників у зошиті.)
4. Розв’язування логічних задач.

Виконання № 198 за підручником. (30 : 3 + 1 = 11(с.).)

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Мікрофон».

— Що повторили сьогодні на уроці?
— Чи корисними були знання, які повторювалися на уроці?
— Де ви їх можете застосувати?

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 199, 200 за підручником, № 1 за зошитом (для 

бажаючих).
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Дата   __________________

Тема: Письмове множення і ділення на одноцифрове число. 
Обернені задачі. Периметр трикутника.

Орієнтовна
мета:

Закріплювати прийоми письмового множення і ділен-
ня на одноцифрове число. Удосконалювати вміння 
розв’язувати прості та складені задачі, застосовуючи 
письмове множення і ділення на одноцифрове число; 
складати обернені задачі. Розвивати вміння грамотно, 
логічно, повно відповідати на запитання, доводити, ар-
гументувати свої дії. Спонукати розвиток навчальної 
пізнавальної мотивації, уваги, мовлення.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», індивідуальні 
картки із завданнями.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, прочи-
тавши вірш.

— Щоб урок пройшов не марно,
Треба сісти рівно й гарно,
Отож час не будемо марнувати,
Починаймо працювати.

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання.

Перевірити задачу № 199 (за розв’язанням на інтерактивній 
дошці).

812 – 812 : 4 = 609 (ц)
— Поясніть кожну дію цього розв’язання.
— Хто розв’язав задачу окремими діями?
— Яка дія перша? (812 : 4 = 203)
— Прокоментуйте письмове ділення.
— Прочитайте другу дію. (812 – 203 = 609)

2. Створення пошукової ситуації.
Виконання № 201 за підручником (з коментуванням).
— Які дії необхідно виконати письмово? 
74 · 9 126 · 4  836 : 4 326 · 2 193 · 5

3. Індивідуальна робота учнів (поки діти працюють разом).
Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-

вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.

Обчисли письмово: 320 : 5  936 : 9  216 : 4
4. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я. 
«Всім по сім, а мені таки вісім».

— Як ви його розумієте? Які числа використовують у прислів’ї? 
Які двоцифрові й трицифрові числа можна записати за допомогою 
цифр 7 і 8?

Запишіть числа: 87 78 877 878 788 778…
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Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Розв’язування рівнянь.

1) Виконання № 202 за підручником. (Учні по черзі розв’язують 
рівняння біля дошки з поясненням.)

2) Виконання № 1 за зошитом (самостійно).
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 203 за підручником. (Здійснити колективний 
аналіз задачі, запропонувати самостійне її розв’язання. Перші три 
учні дають зошити на перевірку вчителеві, четвертий учень читає, а 
інші — перевіряють: 624 : 4 = 156 (грн). Усно скласти обернену зада-
чу, запропонувати самостійне її розв’язання. (156 · 4 = 624 (грн).)

2) Виконання № 204 за підручником. Здійснити колективний 
аналіз задачі. Запропонувати дітям самостійно розв’язати задачу за 
схемою-підказкою та проконтролювати тих учнів, які потребують 
допомоги.

3) Виконання задачі № 206 за підручником.
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? (Під час 
відтворення змісту задачі записати короткий запис задачі.

3 кг малини —?, по 46 грн
9 кг яблук —?, по ? грн
Запропонувати розв’язати задачу самостійно. 
1) 46 · 3 = 138 (грн);       2) 210 – 138 = 72 (грн);        3) 72 : 9 = 8 (грн).

3. Розв’язування задач геометричного змісту.
Виконання № 205 за підручником.
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? (Під час 
відтворення змісту задачі виконати її короткий запис.)

Р = 111 мм.
а —?
— Чи можна одразу знайти сторону такого трикутника? (Так.)
— Яку дію потрібно виконати? (Ділення.)
111 : 3 = 37
— Складіть та розв’яжіть обернену задачу.
— Як скласти обернену задачу? (Те, що було відоме в попередній 

задачі стає невідомим, а те, що було невідомим, стає відомим. Запи-
шіть короткий запис оберненої задачі.)

а = 35 мм
Р∆ — ?
Розв’язання: 37 · 3 = 111 (мм).

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Мікрофон».

— Що повторили сьогодні на уроці?
— Чи корисними були ці знання?
— Де ви можете їх застосувати?

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 207, 208 за підручником, № 2 за зошитом (для 

бажаючих).

210 грн



55Орієнтовні  розробки  уроків

Дата   __________________

Тема: Закріплення прийомів письмового множення і ділення 
на одноцифрове число. Нерівності з однією змінною. 
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених типів 
простих задач на дії різних ступенів.

Орієнтовна
мета:

Закріплювати прийоми письмового множення і ділен-
ня на одноцифрове число. Виробляти вміння та навич-
ки знаходити окремі розв’язки нерівностей з однією 
змінною. Удосконалювати вміння розв’язувати складе-
ні задачі, які є комбінаціями вивчених типів простих 
задач на дії різних ступенів. Створювати мотивацію 
до подальшого вивчення предмета. Розвивати логічне 
мислення, пам’ять, творчу активність, обчислюваль-
ні навички учнів. Виховувати доброзичливість, уваж-
ність, самостійність, інтерес до математики.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка, м’ячик.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, обгово-
ривши суть вислову (за записом на інтерактивній дошці).

«Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів».
М. Пирогов

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання.

Перевірити задачу № 208 (за розв’язанням на інтерактивній 
дошці).

108 : 3 = 36 (мм)
— Прочитайте розв’язання оберненої задачі?
36 · 3 = 108 (мм)

2. Виконання усних обчислень. Гра «Математичний м’ячик». (Учи-
тель називає вираз і кидає учневі м’ячик, а учень — називає зна-
чення виразу і відкидає м’ячик учителеві. Якщо відповідь непра-
вильна, діти плескають у долоні й виправляють.)
488 : 8  909 : 9  260 : 2  13 · 3  415 : 1
90 · 5  100 : 2  540 : 6  11 · 6  279 · 0

3. Індивідуальна робота учнів (поки діти працюють разом).
Троє учнів одержують індивідуальні картки із завданнями в кон-

вертах із підписами «Особисто для… від Козеняти» й виконують їх на 
дошці. Перевірку здійснити спільно з класом.

Обчисли письмово:   282 : 3       165 · 4   424 : 4
4. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я. 
«Болить бік дев’ятий рік, та й досі до болю не звик».

— Як ви його розумієте? Яке число використовують у прислів’ї?
Запишіть числа: 9   90   900…
— Які цифри використали для запису цих чисел?
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Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

1) Виконання № 209 за підручником. (Учні по черзі з поясненням 
обчислюють значення виразів та виконують перевірку.)

2) Виконання № 210 за підручником. (Діти усно вирішують проб-
лемну ситуацію за вимогами завдання підручника, самостійно 
обчислюють.)

3) Виконання № 211 за підручником. (Колективно визначити по-
рядок дій у виразах. 

4) Виконання № 212 за підручником (з коментуванням).
— Як установити значення змінних, за яких нерівності з однією 

змінною будуть істинними? (Способом добору.)
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 213 за підручником (з поясненням).
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? 
5 б. —?, по 36 кв.
7 б. —?, по 32 кв.
— Скільки будинків по 36 квартир збудувала перша бригада? 

(5 будинків.)
— Що можна визначити за цими даними? (Скільки всього квартир 

у п’яти будинках: 36 · 5 = 180 (кв.).)
— Скільки будинків по 32 квартири збудувала друга бригада? 

(7 будинків.)
— Що можна визначити за цими даними? (Скільки всього квартир 

у семи будинках: 32 · 7 = 224 (кв.).)
— Яка бригада побудувала більше квартир? (Друга бригада.)
— На скільки більше квартир збудувала друга бригада? 

(224 – 180 = 44 (кв.).)
2) Виконання № 214 за підручником. (Здійснити колективний ана-

ліз задачі, запропонувати самостійне її розв’язання. Проконтролюва-
ти тих учнів, які потребують допомоги. Перші три учні дають зошит 
на перевірку вчителеві, четвертий учень читає, а інші — перевіряють: 
392 : (504 : 9) = 7 (кл.).)

— До якого типу належить ця задача? (Це задача на зведення до 
одиниці.)

— Що потрібно знати, щоб відповісти на запитання задачі? (Скіль-
ки курей в одній клітці.)

— Яку дію потрібно виконати, щоб це знайти? (Ділення.)
3. Виконання № 3 за зошитом з друкованою основою (самостійно).

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Незавершеної пропозиції».

— На сьогоднішньому уроці я повторив (повторила)…
— Найбільше мені сподобалося…
— Ці знання мені знадобляться…

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 215, 216 за підручником, № 4 за зошитом (для 

бажаючих).

на ? більше
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Дата   __________________

Тема: Закріплення прийомів письмового множення і ділення 
на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу. Кон-
струювання геометричних фігур з інших фігур. Пери-
метр трикутника. Тест № 2.

Орієнтовна
мета:

Закріплювати прийоми письмового множення і ділен-
ня на одноцифрове число. Удосконалювати вміння 
розв’язувати складені задачі на спільну роботу. Вчити 
роз пізнавати геометричні фігури, знаходити периметр 
многокутника. Розвивати логічне мислення, пам’ять, 
творчу активність, обчислювальні навички, матема-
тичну мову учнів. Виховувати уважність, самостій-
ність, інтерес до математики.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка.

На початку уроку вчитель може створити позитивний настрій, обгово-
ривши суть вислову.

«Соромно людині, якщо їй радять у працелюбності наслідувати 
мурашку, подвійно соромно, якщо вона цієї поради не дотримується».

Талмуд

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання.

Перевірити задачу № 216 (за розв’язанням на інтерактивній 
дошці).

414 : (72 : 8) = 46 (ящ.)
— Поясніть кожну дію цього розв’язання.
— Хто розв’язав задачу окремими діями?
— Прочитайте кожну дію.
1) 72 : 8 = 9 (кг);    2) 414 : 9 = 46 (ящ.)
— До якого типу належить ця задача? (Це задача на зведення до 

одиниці.)
2. Виконання тестових завдань.

Виконання завдання тесту № 2 за зошитом для контролю навчаль-
них досягнень з математики (с. 15–16).
3. Формування каліграфічних навичок.

Виконання завдання за підручником на с. 37.

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

1) Виконання № 217 за підручником. (Учні по черзі біля дошки об-
числюють значення виразів з поясненням.)

2) Виконання № 218 за підручником. (Колективно скласти вираз, 
запропонувати самостійно обчислити. Перші 3 учні дають зошит на 
перевірку вчителеві. Четвертий учень читає розв’язання, а всі інші — 
перевіряють: 67 + 67 · 5 = 402.)
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3) Виконання № 219 за підручником. (Колективно визначити по-
рядок дій у виразах. Кожну дію виконує на дошці інший учень.)
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 220 за підручником (з поясненням).
— Прочитайте задачу. Перекажіть задачу. Повторіть умову, запи-

тання. Виділіть числові дані задачі. Яке число є шуканим? (Під час 
відтворення змісту задачі виконати короткий запис задачі.)

Виконавці 
Продуктивність 

праці
Час 

Кількість 
деталей

Майстер ? 3 год
?

48

Його учень ? 6 год стільки ж

— Про кого розповідається в задачі? (Про майстра та його учня.)
— За скільки годин виконують одну й ту саму роботу майстер та 

його учень? (Майстер — за 3 год, а його учень — за 6 год.)
— Якщо майстер та його учень будуть працювати разом, то скільки 

годин вони витратять на виготовлення цих брусків: більше чи менше? 
(Менше.)

— За таблицею визначте, які дані необхідно знати, щоб відповісти 
на запитання задачі? (Продуктивність праці кожного з них.)

— Якою дією визначимо продуктивність праці кожного з них? 
(Діленням.)

Розв’язання:
1) 48 : 3 = 16 (бр.) — виготовляє майстер за 1 год;
2) 48 : 6 = 8 (бр.) — виготовляє його учень за 1 год;
3) 16 + 8 = 24 (бр.) — виготовляють за 1 год майстер та його учень, 

працюючи разом;
4) 48 : 24 = 2 (год).
2) Виконання № 221 за підручником.
Здійснити колективний аналіз задачі, запропонувати самостійне її 

розв’язання. Проконтролювати тих учнів, які потребують допомоги.
Розв’язання: 1) 3 + 4 = 7 (год); 2) 245 : 7 = 35(д.); 3) 35 · 3 = 105 (д.); 

4) 35 · 4 = 140 (д.). 
3) Виконання № 222 за підручником (з коментуванням).
— Чи можна відповісти на запитання задачі? (Так.)
— Яку дію потрібно виконати? (Множення: 316 · 3 = 948 (грн.).)
Усно скласти і розв’язати обернену задачу.

3. Розв’язування задач геометричного змісту.
Виконання № 223 за підручником. (Усно відповісти на запитання, 

письмово обчислити периметр трикутника.)

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Незавершеної пропозиції».

— На сьогоднішньому уроці я повторив (повторила)…
— Найбільше мені сподобалося…
— Ці знання мені знадобляться…

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 224, 225 за підручником, № 3 за зошитом (для 

бажаючих).
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Дата   __________________

Тема: Перевірка письмового множення і ділення. Складені 
задачі, які є комбінаціями вивчених типів простих за-
дач на дії різних ступенів.

Орієнтовна
мета:

Закріплювати прийоми письмового множення і ділення 
на одноцифрове число та вміння перевіряти письмове 
множення і ділення. Удосконалювати вміння розв’язу-
вати складені задачі, які є комбінаціями вивчених ти-
пів простих задач на дії різних ступенів, обчислювати 
периметр геометричних фігур. Розвивати логічне мис-
лення. Виховувати уважність, інтерес до математики.

Обладнання: таблиця «Зразки написання цифр», інтерактивна дош-
ка.

Перевірку рівня засвоєння змісту навчального матеріалу можна здійс-
нити за таким планом.
1. Перевірка домашнього завдання.

1) Перевірити задачу № 225 (за розв’язанням на інтерактивній 
дошці).

256 : 2 + 546 : 3 = 310 (г.)
2) Значенням якого з виразів із № 224 є кожне з чисел, записаних 

на інтерактивній дошці: 580; 142; 290; 305?
2. Виконання № 2 за зошитом (самостійно).
3. Формування каліграфічних навичок.

— Прочитайте прислів’я. «На грам амуніції, на десять амбіції».
— Як ви його розумієте? Яке число використовують у прислів’ї?
Запишіть числа: 1 10 100 1000…

Етап закріплення знань і способів дій може бути організований за та-
ким планом.
1. Формування обчислювальних навичок.

1) Виконання № 226 за підручником. 
2) Виконання № 1 за зошитом (самостійно).
3) Виконання № 227 за підручником. (Троє учнів працюють біля 

дошки, а всі інші — розв’язують рівняння самостійно. Перші 3 учні 
дають зошит на перевірку вчителеві. Всі інші перевіряють розв’язан-
ня рівнянь на дошці; виправляють, якщо є помилки; задають додат-
кові питання. Наприклад: «Як знайти невідомий множник?»…)
2. Розв’язування задач.

1) Виконання № 228 за підручником.
2) Виконання № 229 за підручником. (Запропонувати колективно 

скласти умову задачі за даними таблиці в підручнику; запропонувати 
розв’язати задачу самостійно; проконтролювати тих учнів, які потре-
бують допомоги.)

1) 37 + 2 = 39 (кг);        2) 37 · 8 = 296 (кг);       
3) 39 · 9 = 351 (кг);       4) 296 + 351 = 647 (кг).
3) Виконання № 230 за підручником. (Колективно виконати корот-

кий запис задачі та розв’язати з коментуванням.)
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60 ГОТУЄМОСЯ  ДО  УРОКІВ  МАТЕМАТИКИ  В  4  КЛАСІ

Кількість Ціна Вартість 
І відріз 6 м

? ?, однакова
?

378 грн
ІІ відріз 3 м ?

— Про які взаємопов’язані величини йдеться в задачі? (Ціна, кіль-
кість, вартість.)

— Які величини відомі? (Кількість — довжина кожного відріза, 
вартість двох відрізів.)

— Що необхідно знати, щоб відповісти на питання задачі? (Ціну 
1 м тканини.)

— Що сказано про ціну тканини в кожному відрізі? (Однакова.)
— Як знайти ціну тканини? (Вартість поділити на кількість.)
— Які дані відомі? (Вартість усієї покупки.)
— Про що можна дізнатися? (Загальну кількість метрів у двох 

відрізах.)
Це додаткове запитання, яке виникає під час розв’язування зада-

чі. (6 + 3 = 9 (м).)
— Як тепер знайти ціну тканини? (378 : 9 = 42 (грн).)
— Як тепер знайти вартість кожного відрізу? (42 · 6 = 252 (грн); 

42 · 3 = 126 (грн).)
— Щоб перевірити правильність розв’язання задачі, необхідно до-

дати вартість кожного відрізу та знайти загальну вартість покупки. 
(252 + 126 = 378(грн).)
3. Розв’язування задач геометричного змісту.

1) Виконання усних вправ за зображенням на інтерактивній дошці 
геометричних фігур — квадрата й рівностороннього трикутника.

— Чим схожі ці фігури? (У них всі сторони однакові.)
— Як знайти периметр такої фігури?
— Як знайти довжину однієї сторони такої фігури, якщо відомо її 

периметр? (Периметр поділити на кількість сторін.)
2) Виконання № 231, № 232 за підручником. (Колективно викона-

ти короткий запис задачі та розв’язати самостійно, з коментуванням.)

1) а = 86 мм 2) Р = 81 мм
Р —? а —?

4. Розв’язування логічних задач.
1) 128 – 8 = 120 (к.) — зібрали б разом за 2 год, якби Світланка зби-

рала стільки ж каштанів, як і мама;
2) 120 : 2 = 60 (к.) — зібрали б разом за 1 год, якби Світланка збира-

ла стільки ж каштанів, як і мама;
3) 60 : 2 = 30 (к.) — збирала з 1 год мама;
4) 8 : 2 = 4 (к.) — на скільки більше збирала за 1 год Світланка?
5) 30 + 4 = 34 (к.) — збирала за 1 год Світланка.

Підсумок уроку може бути організований із застосуванням прийому 
«Мікрофон».

— Що повторили сьогодні на уроці?
— Чи корисними були знання, які повторювалися на уроці?

Орієнтовне домашнє завдання.
Виконати № 234, 235 за підручником, № 4 за зошитом (для 

бажаючих).



61Орієнтовні  розробки  уроків

Дата   __________________

Тема: Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 2.

Орієнтовна
мета:

Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним ма-
теріалом.

Виконати завдання контрольної роботи № 2 за зошитом для конт-
ролю навчальних досягнень (с. 17–20).
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