
Кучеренко Світлана Сергіївна вчитель початкових 
класів НВО «Спеціалізований навчальний заклад I 

ст. «Гармонія» - гімназія ім. Т. Г. Шевченка – центр 
позашкільного виховання «Контакт»», м. 

Кропивницький 
  
Фрагмент уроку  
Математика , 1 клас з використанням наборів «Цікава математика з Лего». 
 
Тема уроку : Лічба в межах 20. Двоцифрові та  одноцифрові чисела  Натуральні 

чисела. Розв'язування і порівняння задач. (Пр.р.: викладення і подача 

двоцифрового та одноцифрового числа  за допомогою конструктора Лего). 
Мета і завдання : закріплювати знання усної і письмової нумерації чисел у 

межах 20; формувати поняття «десяток», «одиниця»; вправляти у розв’язанні 
прикладів і задач на додавання й віднімання в межах 10; розвивати логічне 

мислення; виховувати бажання вчитися. 
 
III. Розвиток математичних умінь 
Робота з конструктором: 

1) закріплення понять «десяток» та «одиниця» на основі позначення їх 
елементами конструктора : квітка – 1 десаток;  біла цеглинка – 1 одиниця. 

2) Виконання практичних завдань: 
- викладіть одну одиницю, три одиниці, сім одиниць, десять одиниць. 
- Викладіть з права дві одиниці, а з ліва шість одиниці. Порівняйте.  
- Викладіть з права і з ліва по чотири одиниці. 
- Візьміть десять одиниць і розташуйте їх порівну з права та з ліва .  

     -  Десять — це нова лічильна одиниця. Її використовують, якщо треба полічити   
велику кількість предметів. 

      -  Назвіть предмети, які часто лічать десятками. 
- Ми з вами домовись, що 1 квітка це десять одиничок або один десяток.  
- Візьміть квітку. Розгляньте її. Із яких елементів вона складеться? Скільки 

їх? (10) 
- Використавши квітку та білі цеглинки викладіть число 10, 11, 15, 18, 20 .  
- Скільки квітів треба взяти , щоб викласти число 20? 30?40? 
- Що більше 10 білих цеглин чи 1 квітка? 
 

Руфлексія уроку: 
Майбутні архітектори ландшафтного дизайну, на уроці математики, під час 
вивчення розрядних доданків двоцихрових чисел, отримали творче завдання 

спроектувати макет пришкільної ділянки певного розміру та маючи у 
наявності однакову кількість «саджанців».  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



 Фрагмент уроку «Математика» 1 клас з використанням наборів «Цікава 
математика з Лего». 

https://drive.google.com/a/gimnaziya- im-
shevchenka.kr.ua/file/d/0B3qWCSQNR2AMZzkyYlFtdkR0d1U/view?usp=sharing 
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