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Тэма: Рашэнне задач на знаходжанне чацвёртага 

прапарцыянальнага (спосабам правядзення да адзінкі) 

 

Задачы: сфарміраваць веды вучняў пра від такіх састаўных задач на 

знаходжанне чацвёртага прапарцыянальнага; замацаваць прыём 

кратнага параўнання лікаў; развіваць навыкі слыху, зроку, памяці, 

выхоўваць навык акуратнасці пісьма, самастойнасці; выхоўваць 

цікавасць да розных прафесій 

 

Ход урока 

1. Арганізацыйна-матывацыйны этап  

Настаўнік. Кажуць: «Калі хочаш быць разумным, патрэбна многа 

чытаць». Я б дабавіла: «І займацца матэматыкай!». Лічу, што без 

матэматыкі нельга было б пабудаваць і гэту школу, нельга было б 

запусціць касмічны карабель, ды што там касмічны карабель, нават 

прадукты ў магазіне і то было б купіць немагчыма. Вось якая важная 

і патрэбная навука матэматыка! Наогул, я лічу што няма ніводнай 

прафесіі. Якая б справілася без матэматыкі. Вы згодны? І так, 

пачынаем працаваць. 

2. Праверка дамашняга задання 

Нездарма я вам сказала пра тое, што без матэматыкі немагчыма 

справіцца ў магазіне не толькі прадаўцу, але і пакупніку. 

Дамашняя задача дапамагла вам ў гэтым упэўніцца. Давайце 

праверым. 

-Што трэба зрабіць, каб знайсці цану?( Кошт падзяліць на колькасць) 

-Уявім, што цана і колькасць вядома. Як знайсці кошт?(Цану 

памножыць на колькасць) 

-Як знайсці колькасць?(кошт падзяліць на цану). 

Запаўненне табліц 

Кошт Цана Колькасць 

   



Як вы лічыце трэба прадаўцу матэматыка? 

3.  Вусны лік 

Для прыгатавання абеду кухару спатрэбілася 24 кг бульбы, а буракоў у 

3 разы менш. Колькі буракоў спатрэбілася кухару?(8)Колькі ўсяго 

гародніны спатрэбілася?(32) 

У першы дзень настаўніца праверыла 35 сшыткаў, а ў другі на 17 

менш.Колькі сшыткаў праверыла настаўніца ў другі дзень. (18) 

 

Будаўнікі пабудавалі дом  у выглядзе прамавугольніка. Шырыня 

дома- 6 м, а даўжыня дома- 14 м. Знайдзіце перыметр гэтага дома. (40 

м) 

4. Знаемства з тэмай і задачамі 

Зараз мы з вамі пабудзем краўцамі. Хто такі кравец? 

Паслухайце, задачу. 

На 6 аднолькавых касцюмаў зрасходавалі 18 м тканіны. Колькі 

метраў тканіны трэба на 9 такіх касцюмаў? 

-Пра што гаворыцца ў задачы? 

- Што вядома ў задачы? (зрасходавалі – 18 м, колькасць касцюмаў – 6, а 

потым – 9) 

- Што пытаецца ў задачы? (колькі м тканіны трэба на адзін касцюм, 

колькі на – 9) 

- Што мы можам адразу даведацца? (колькі м на 1 касцюм) 

- Як гэта даведацца? (колькасць зрасходаванай тканіны падзяліць на 

колькасць касцюмаў) 

- Што яшчэ трэба было даведацца? (колькі на 9 касцюмаў) 

- Як гэта зрабіць не лікамі, а словамі? (колькасць касцюмаў памножыць 

на колькасць м затрачаных на 1 касцюм) 

5.  Праца па падручніку 

1. 54:9=6                     9*3=27 

42:6=7                         18+26=44 

36:4=9                         28+6=34 

27:9=3 

Фізкульт. хвілінка 

Гульня “Рэпарцёр” 

Я задаю пытанні, вучні на іх адказваюць: 



-Што такое перыметр? 

-Кампаненты пры складанні 

-Кампаненты пры адніманні 

Як знайсці на колькі адзін лік больш (меньш) за другі? 

 

У любой прафесіі патрэбна згуртаванасць. 

Гульня па групах з паветранымі шарыкамі. 

     Рашэнне задачы 

1) 10:5=2 (кг)-столькі цукру ў адным пакеце 

2) 2*2=4 (кг)-столькі зрасходавалі 

3) 10-4=6 (кг)- столькі засталося 

6. Праца у групах (карткі) 

Узаемаправерка 

Рашэнне прыкладаў 

6*(37-29)=48              54:6*4=39 

4*(0+9)=36                 48:8:3=2 

3* (12-12)=0               42:6*5=35 

2*(25-15)=20              45:5*3=27 

Размясці па ўзрастанню 

60 см, 6 дм 6 см, 69 см, 60 дм 6 см 

7. Падвядзенне вынікаў 

- З якім відам задач мы з вамі сення пазнаеміліся? 

- Якія цяжкасці ў вас ўзніклі? 

- На наступных уроках мы будзем працягваць працаваць над 

задачамі знаходжанне чацвёртага прапарцыянальнага 

8. Рэфлексія 

Сення мы з вамі пабудзем дэкаратарамі. На дошцы знаходзіцца 

елачка. Калі вам было легка выконваць заданні-упрыгожце елачку 

зяленымі шарыкамі, калі цяжка- чырвонымі. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


