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Факультатыўны занятак у 2 класе 

“Матэматычная вясёлка” 

 

Тэма: «Задачы на планаванне дзеянняў: перамяшчэнне, пераліванне, перастаноўка.          

Гульня “Ханойская башня”: перамяшчэнне трох дыскаў». 

Мэты:  
 пазнаёміць з задачамі на планаванне дзеянняў: перамяшчэнне, пераліванне і 

перастаноўку, з гісторыяй узнікнення гульні “Ханойская вежа”;  

 развіваць матэматычныя здольнасці, даследчыя навыкі, лагічнае мысленне, 

увагу, памяць;  

 выхоўваць цікавасць да прадмета. 

Абсталяванне:  
магнітныя літары і лічбы, шашкі, наборы для гульні (дзіцячыя пірамідкі), 

рознакаляровыя кубікі, нагляднасць, магнітныя фігуры. 

 

Ход занятку 

1. Арганізацыйна-матывацыйны этап.   
Празвінеў для нас званок 

І паклікаў на ўрок. 

Хутка час прабяжыць, 

         Трэба ім даражыць. 

Вы павінны так старацца, 

Вельмі добра ўсе займацца. 

Каб я ў канцы 

Вам сказала “Малайцы”! 

У прыродзе ёсць сонца.  

         Яно свеціць і ўсіх нас любіць і грэе . 

      Няхай жа кожны яго праменьчык загляне да нас у клас  і не толькі абагрэе нас, але і 

прыдасць працаздольнасці, актыўнасці, цярпення, узаемаразумення, акуратнасці і 

пахвалы на нашым  факультатыўным  занятку . 

      Наш факультатыўны занятак мы правядзем разам з вясёлымі героямі 

Прастаквашына. Хто памятае іх? Назавіце. (Дзядзя Фёдар, кот Матроскін і сабака 

Шарык).  

   Вы памятаеце, як яны дружна працавалі і весела жылі ў вёсцы Прастаквашына. 

Паспрабуем і мы дружна і добразычліва правесці наш занятак.  

 

2.Размінка 

Настаўнік.Разгледзьце квадрат, дзе гуляе сабака Шарык. Ён хоча падказаць, чым мы 

будзем зараз займацца. Вам неабходна прайсці маршрут разам з ім. 
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 Дзядзя Фёдар і кот Матроскін  селі ў аўтобус і паехалі ў вёску. Выбралі сабе прыгожы 

дом, а якім ключом дзверы адкрыць,яны не ведаюць. Дапамажыце героям  выбраць 

нумар ключа. Шыфр ключа  (80) 

60-30 76 +10 100-15 58 +12

90 - 40 63 + 17 63 + 7 25 +25 

 

 

  Давайце праверым наша меркаванне. Ці правільна мы ім падабралі ключ.Узяў дзядзя 

Фёдар  патрэбны ключ і з Матроскіным пайшлі шукаць дом. Пачатак сцяжыны бачаць, 

а далей не. Трэба выканаць заданне, дапамагчы нашым героям. І тады  дарога з’явіцца. 

 Прадоўжы рад лікаў 2,3,5,8,12,17, (23,30) 

 

Вось і знайшлі яны гэты дом. Паглядзіце, які прыгожы дом.  А для вас задачы.   

1.Даўжыня дома 8 м, а шырыня ў 2 разы меншая. Чаму роўна  шырыня дома?  

 

2. Зайшлі ў дом. Святла не было. Дзядзя Фёдар запаліў 7 свечак. А прыйшоў Шарык і 

2 свечкі патушыў. Колькі засталося свечак? (7) 

 

І сталі яны ўсе жыць дружна ў гэтым доме. 

АЦАНІЦЕ сваю працу ў час РАЗМІНКІ.                  

Самаацэнка: Мы сёння правядзём нямнога другую самаацэнку.  Хто добра папрацаваў, 

той атрымлівае яблык і на лінейцы поспеху падымаецца  на адно дзяленне. Хто не 

справіўся с заданнем, застаецца на месцы. 

3.Пастаноўка тэмы і мэты. 

  Размінка закончылася.  

А наперадзе нашых герояў чакае вельмі многа розных спраў. Ці згодны вы далей ім 

дапамагаць? Перш чым пачаць выконваць якую – небудзь работу, мы плануем розныя 

дзеянні.  

А  зараз паспрабуем вызначыць тэму занятка, для чаго спачатку патрэбна рашыць 

кожную анаграму, прадстаўленную ў слупку, і затым вызначыць агульны пачатак для 

некалькіх слоў. (Дадатак) (Анаграмма - гэта слова, утвораннае шляхам перастаноўкі 

літар. Свайго роду загадка на кемлівасць, на састаўленне новых слоў).  

І тэма нашага занятка “Задачы на планаванне дзеянняў: перамяшчэнне, пераліванне, 

перастаноўка”. Якое дзеянне патрэбна было выканаць, каб рашыць анаграму? 

(Перастаноўка) 

     Мы пазнаёмімся з задачамі на планаванне дзеянняў: перамяшчэнне, пераліванне і 

перастаноўку, з гульнёў “Ханойская вежа”. Будзем  развіваць свае матэматычныя 

здольнасці. 

 

4.Работа па тэме. 

 Раніцай нашы героі заняліся справай. Кот Матроскін любіў, каб у доме быў парадак. 

А тут і пачтальён Печкін. Ён прынёс  пасылку. Але не адну, а цэлых тры (жоўтую, 

чырвоную, зялёную) А каб атрымаць іх, нашым героям прыйшлося папрацаваць. 

Печкін прапанаваў пабудаваць вежы.  

 Дзядзя Фёдар зрабіў так: жоўтая пасылка знаходзілася паміж зялёнай і 

чырвонай.   

 У ката Матроскіна жоўтая пасылка не верхняя і не ніжняя.  
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 А сабака Шарык жоўтую пасылку паставіў ніжэй за чырвоную, але вышэй за 

зялёную. (Кубікі рознакаляровыя) 

Дзядзя Фёдар        Кот Матроскін    Сабака Шарык 

        або                        або                   

Змарыўшыся, яны селі адпачыць на лаўцы каля дома. Але іх чакала новае заданне. 

 Задача на перастаноўку. (Рабочы сшытак, ст.94, №1 і №2). Выкананне перастаноўкі 

літар. НА ДОШЦЫ МАГНІТКАЯ АЗБУКА (навес-авесн-весна) 

 

5.Фізкультхвілінка   «Кот Матроскін» 

Кот Матроскін мые нос, (имитируют мытьё носа лапкой) 

Лапкай трэ дліннюшчы хвост, (руками «проводят»  по хвосту) 

Чэшэ вушкі, шорстку трэ,(руками поочерёдно проводят по ушам, голове, плечам) 

Вакол міскі абміне, (руки на пояс, делают круг впереди себя) 

Вельмі коцік наш стаміўся, (ладони к щекам, качают головой) 

На падушку ён упаў… (ладони вместе, прижаты к правому уху) 

Вочкі коцік закрывае, наш Матроскін адпачывае…(закрывают глаза) 

 

Задача на перамяшчэнне. На лаўцы перад домам сядзяць дзядзя Фёдар, кот 

Матроскін, сабака Шарык. Як яны могуць сесці? Колькі такіх спосабаў?   (Адказ:6)  

 
Рашэнне задачы
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Заданне на перамяшчэнне. МАГНІТНЫЯ ШАШКІ НА ДОШЦЫ.  

РАБОТА Ў ПАРАХ “Састаўляем фігуры” (шашкі) 

 Заданне ў сшытку (№3) 

Задача на пераліванне.  

ЗНАЁМСТВА з новым спосабам рашэння задач на пераліванне. 

(Дадатак 69. Як знайсці палову?). Калі ўзяць  ёмкасць, напрыклад  вядро, бочку, збан, 

шклянку і нахіліць яе так, каб убачыць верхні край дна, то з ёмкасці выльецца роўна 

палова вадкасці і палова застанецца. 

 Матроскін сваёй любімай карове (Мурка) павінен даць 6 літраў вады. У яго ёсць 

вядро дзясяцілітровае і літровы слоік. Назавіце розныя спосабы рашэння задачы.  

(6 разоў па 1 літру -1+1+1+1+1+1=6 

Наліць вядро і адліць па 1 літру чатыры разы 10-1-1-1-1=6 

Наліць вядро і нахіліць яго, палову выліць і даліць 1л) 

 Дзядзя Фёдар сабраўся ехаць у горад да бацькоў. Ён папрасіў  у ката Матроскіна 

1 літр малака. Як наліць 1 л малака ў трохлітровы бітон? Ёсць 6-літровы бітон 

малака і 2 пустыя: трох – і чатырохлітровыя бітоны.  

Наліваем 4-вы бітон, перпліваем у 3-вы,застаўся 1 літар, 3літры пераліваем у 6-

вы (усяго там 5 і 1 літар) 
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Адказ

Бітоны 6 літраў 4 літры 3 літры

Да пералівання 6 0 0
Пасля першага 
пералівання 2 4 0
Пасля другога 
пералівання 2 1 3
Пасля трэцяга
пералівання 5 1 0
Пасля 
чацвёртага 
пералівання

5 0 1

 

Галаваломка-гульня  “ХАНОЙСКАЯ БАШНЯ” (Метад падбора) 

 
Аднойчы Фёдару прысніўся сон. Быццам ён трапіў у мінулае. Вось што ён там убачыў. 

    Апынуўся дзядзя Фёдар у горад Бенарэсе, што знаходзіцца ў Індыі. Пад купалам 

галоўнага храма ў тым месцы, дзе знаходзіцца сярэдзіна Зямлі, бог Брахма паставіў 

вертыкальна на бронзавай пляцоўцы тры алмазныя палачкі, кожная даўжынёй у 

локаць і таўшчынёй ў корпус пчалы.Пры стварэнні свету на адной з гэтых палачак 

было знойдзена 64 кружкі з чыстага золата з адтулінамі пасярэдзіне – так, што яны 

ўтваралі род вежы ( дыяметры іх ішлі ў парадку ўзрастання, пачынаючы зверху). 

Жрацы, мяняючы адзін аднаго, днём і ноччу без прыстанку працуюць над 

перанясеннем гэтай калоны кружкоў з першай палачкі на трэцюю, карыстаючыся 

другой як дапаможнай, прычым яны абавязаны захоўваць наступныя ўмовы: 

1) не пераносіць за адзін раз больш аднаго кружка 

2) класці зняты кружок або на свабодную ў гэты момант палачку, або накладваць 

яго на кружок толькі большага дыяметра. 

Акрамя задач на перастаноўкі, перамяшчэння і пералівання, сустракаюцца і 

гульні. Адной з гульняў на перамяшчэнне з'яўляецца гульня «Ханойская вежа». 

Існуе Індыйская легенда пра тое, што пры стварэнні свету Бог Брахма пабудаваў 

вежу з 64 залатых дыскаў, прычым так, што кожны меншы дыск ляжаў на 

большым, і даў заданне перанесці яе ў на новае месца. Дзень і ноч манахі 

павінны былі перакладаць дыскі так, каб меншы дыск ніколі не апыняўся пад 

вялікім. Як толькі ўсе 64 дыска будуць перамешчаныя, вежа, згодна з легендай, 

ператворыцца ў пыл. 

  Калі, выканаўшы ўсе гэтыя ўмовы, жрацы перанясуць усе 64 кружкі з першага 

стрыжня на трэці, то вежа ператворыцца ў пыл. 

   Дзецям прапануецца гульня “Ханойская вежа” у парах на тры дыскі, на чатыры і на 

пяць.  

Спаборніцтва “Хто хутчэй выканае перастаноўку?” 

Расставіць нумары дзеянняў, якія трэба выканаць для перакладвання 3–х кольцаў з 

першага стрыжня на трэці.  

 1) маленькае кальцо – з 1на 3, 

 2) сярэдняе кальцо – з 1 на 2, 

 3) маленькае кальцо – з 3 на 2, 

 4) большае – з 1 на 3, 

 5) маленькае – з 2 на 1, 

 6) сярэдняе – з 2 на 3, 

 7) маленькае – з 1 на 3. 
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 АЦАНІЦЕ сваю працу  

Самаацэнка:   Хто добра папрацаваў, той атрымлівае яблык і на лінейцы поспеху 

падымаецца на адно дзяленне. Хто не справіўся с заданнем, застаецца на месцы. 

 

6.Падвядзенне вынікаў занятку.  

З дапамогай картак «праўдзіва-непраўдзіва» ацаніце мае выказванні (сігналы). 

Заданні на занятку былі цікавымі? 

Справіліся з ўсімі заданнямі? 

Вы даведаліся нешта новае? 

Усе вучні сёння на ўроку старанна працавалі? 

Сёння ўсе хацелі, каб хутчэй закончыўся гэты занятак?      

 Рэфлексія       
Ацэніваем  працу за ўвесь урок.   

   Колькі яблык атрымаў кожны з вас за працу на ўроку? Пакажыце вашы лінейкі 

поспеху. Шмат яблыкаў атрымалі, а гэта значыць, што ўсе вельмі добра працавалі. 

МАЛАЙЦЫ! Я задаволена вашай працай. 

    Не ўсе тайны задач сёння былі адкрыты, але галоўнае – пачатак. У дальнейшым вас 

чакае яшчэ шмат сюрпрызаў у краіне матэматыкі. Жыццё чалавека немагчыма ўявіць 

сабе без матэматыкі. Матэматыка, як і ўсякая іншая навука, вырастае з практыкі. 

Сёння вы працавалі дружна, зладжана.  Усе справіліся са складанымі заданнямі. А 

зараз дам я вам савет. 

Любите математику – царицу всех наук. 

Учите математику – она не враг, а друг! 

И маленьким, и взрослым, она нам всем нужна. 

И в каждом, каждом возрасте она для всех важна! 

 

К математике способность проявляй, 

Не ленись, а ежедневно развивай. 

Умножай, дели, трудись, соображай, 

С математикой дружить не забывай.                 

                    І каб ваша цікавасць не прападала,  

                    За добрую працу вам награда.(Раскраска матэматычная) 

Жадаю вам поспехаў у вывучэнні матэматыкі і новых перамог !                  

 Занятак скончаны. Усім дзякуй! 

 

 

 

 

 

 


