
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

          Тып урока: урок замацавання ведаў. 

Форма правядзення: урок-падарожжа «Матэматычны цягнік". 

Мэты: 

замацоўваць: 

 уменне называць лікі ў парадку павелічэння і ў парадку памяншэння; 

 уменне павяличваць и памяншаць лики на 1; 

 веданне саставу вывучаных лікаў; 

 уменне параўноўваць лікі ад 1 да 5; 

 уменне выконваць складанне і адніманне лікаў у межах 5 на практычнай 

аснове; 

           развіваць: 

 развіваць мысленне, здольнасць лагічна думаць; 

           выхоўваць: 

 пачуццё адказнасці, зычлівасці, калектывізму 

Форма работы:  індывідуальная, франтальная, парная 

Абсталяванне: кампьютар, дыдактычны матэрыял 

 

Ход урока 

I. Арганізацыйны этап. 

Празвінеў і змоўк званок, 

Пачынаецца ўрок. 

Хутка час прабяжыць, 

Трэба ім даражыць 

Госці жаданыя сёння ў нас! 

Яны будуць нам дапамагаць. 

Вы на іх паглядзіце, усіх пералічыце 

І усмешку ім падарыце. 

Псіхалагічны настрой. 

- Папляскайце ў далоні тыя, у каго зараз добры, бадзёры  настрой. 
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 - Пацісніце руку суседу, калі вы добры чалавек і гатовыя дапамагчы таварышам. 

- Усміхніцеся адзін аднаму, хто сёння будзе уважлівым і старанным. 

 

Я жадаю вам добрага настрою і поспехаў на ўроку!  

А хто будзе актыўным на працягу ўрока і добра сябе паводзіць, атрымае падарунак у 

канцы ўрока.  

Сядайце, дзяўчынкі! Сядайце, хлопчыкі! 

II. Паведамленне тэмы і мэты ўрока 
Мы з матэматыкай сябруем, усе разам працуем, будзем і сення добра вучыцца, а не 

ляніцца.  

Сёння ў нас будзе не звычайны ўрок, а ўрок - падарожжа «Матэматычны цягнік» 

па тэмах:  

Лікі ў парадку павелічэння і ў парадку памяншэння; 

Павялічынне і  паменшэнне лікаў на 1; 

Састаў вывучаных лікаў; 

Параўнанне лікаў ад 1 да 5; 

Складанне і адніманне лікаў ў межах 5. 

Мы сёння будзем замацоўваць пройдзены матэрыял (загружаць вагончыкі нашага 

цягніка). Чым мы можам іх загрузіць? (Ведамі) 

«Прадмет матэматыкі настолькі сур'ёзны, што карысна не выпускаць выпадкаў 

рабіць яго крыху займальным» . (Б. Паскаль )     Такім ён і у нас будзе. 

Цягнік знаходзіцца на станцыі “Школьная”. Адправіцца ў краіну “Матэматыка” у 

тым выпадку, калі будзе гатовы ўвесь састаў, загружаны ўсе вагоны. 

У кожным вагоне прапануецца вам заданне. Заданне выконваецца – цапляецца вагон. 

У канцы падвядзем вынікі нашай працы. А хто будзе актыўным на працягу ўрока і 

добра сябе паводзіць, яшчэ атрымае і падарунак ад мяне.  

 

III. Замацаванне (Актуалізацыя папярэдніх ведаў). 

 Вусныя і практычныя практыкаванні. 

1. “Матэматычная размінка” – заданне вагончыка №1.  

Нам трэба размяцца, каб хутка працаваць. 

- Лічэнне ад 1 да 20 у прамым і адваротным напрамку. 

- Хлопчыкі лічаць ад 1 праз 1, а дзяўчынкі ад 2 праз 1. 

- Назавіце суседзяў ліку 5. 

- Назавіце лікі, якія стаяць паміж лікамі 1 і 4. 

- Назавіце найбольшы і найменшы з лікаў 1, 2, 3, 4. 

- Як з ліку 3 атрымаць лік 4? 

- Як з ліку 5 атрымаць лік 4? 

2.  На дошку выстаўляюцца карткі з лікамі ад 1 да 5 ўразнабой. Навучэнцам 

прапануецца размясціць карткі з дадзенымі лікамі спачатку ў парадку 

павелічэння, а потым — у парадку памяншэння.  

3. Прапануецца гульня “Крок” (Павялічыць на 1 – крок уперад і назваць лік, 

паменшыць на адзін – крок назад і назваць лік)”. 

4. Задачы.  

 У мамы было 4 качаны капусты (ПАКАЗАЦЬ). Тата купіў у Еўраопце 

яшчэ 1 качан. Колькі стала?  
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 У гэтым магазіне  тата купіў і 5 морквін. Але мама сказала, што можна 

было б купіць на 1 менш. Колькі гэта? (4).  

Мусіць будуць кіслую капусту рабіць, квасіць. Мамы вам рабілі такую 

капусту? 

 Колькі пальцаў на руцэ? 

 Колькі ў нас гасцей? 

 Колькі хвастоў у трох катоў? 

5. ВЕРШАВАНАЯ ЗАДАЧА (ВЕЕР) 

-Два бананы дам табе, 

Два – тваёй сястрычцы. 

Колькі будзе? 

Хутка, Глеб, 

З Таняй палічыце. (Чатыры.

               5. Прапануецца гульня з мячом  (Адказаў – сеў) 

                 4 – 3,  5 – 2,  3 + 1,  3 + 1,  3– 2,  1 + 2,  4 + 1,  4 + 2,  3 + 2,  5 – 3, 5-1 

 

ЗАДАННЕ ВЫКАНАЛІ? ВАГОН ПРЫЧАПЛЯЕМ?  1 

Фізкультхвілінка 

Раз, два, тры, чатыры, пяць. 

Час настаў адпачываць, 

раз, два, тры, чатыры, пяць 

трэба нам прысесці, устаць. 

раз, два, тры, чатыры, пяць 

Рукамі сонейка дастаць, 

 Раз, два, тры, чатыры, пяць 

і на месцы паскакаць 

Раз, два, тры, чатыры, пяць 

Будзем нахіляцца. 

Раз, два, тры, чатыры, пяць 

           Сядзем зноў займацца.  

2 ДРУГІ ВАГОНЧЫК КАБ ЗАГРУЗІЦЬ, ТРЭБА ПАПРАЦАВАЦЬ У ПАРАХ І 

КАЛЯ ДОШКІ. 

 Работа ў парах (Састаў лікаў). Запаўняюць домікі. 

 Работа каля дошкі (Параўнанне лікаў. Дыф. Заданне.) 

 Уставіць лікі ў аконцы. 

 

 Праца з вучэбным дапаможнікам.  

Разгарніце падручнік ТРЭЦІ ВАГОНЧЫК КАБ ЗАГРУЗІЦЬ, ТРЭБА 

ПАПРАЦАВАЦЬ З ПАДРУЧНІКАМ 

Заданне 1. Навучэнцы паказваюць нумары схем, на якіх ілюструецца 

памяншэнне і павелічэнне колькасці 4 на 1. Затым  з лікамі і арыфметычнымі 

дзеяннямі складаюцца роўнасці. 

Заданне 2. Назваць лікі ў парадку павелічэння. 

Заданне 3. Рашыць матэматычныя выразы пры дапамозе рада лікаў. 

Заданне 4. Прапануецца дапоўніць схемы, якія адлюстроўваюць склад 

вывучаных лікаў. Можна прапанаваць навучэнцам скласці адпаведныя ілюстрацыі з 

геаметрычных фігур і матэматычныя запісы з картак з лічбамі і знакамі. 
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Заданне 5. Заданне на падрыхтоўку да ўвядзення тэкставай задачы. Складаюцца 

"матэматычныя апавяданні" з выкарыстаннем слоў "было", "стала", выконваецца 

выбар схемы да малюнкаў. 

Заданне 6. Заданне на падрыхтоўку да ўвядзення тэкставай задачы. Спачатку 

настаўнік і навучэнцы чытаюць ўмову. Складаецца "матэматычны аповед". 

Выбіраецца выраз, які адпавядае прапанаванаму тэксту. 

Заданне 8. Трэба скласці на парце з квадратаў ўзоры па прапанаваным узоры (у 

«люстэркавым» адлюстраванні).НЕ БУДЗЕМ 

ЗАДАННЕ ВЫКАНАЛІ? ВАГОН ПРЫЧАПЛЯЕМ? 

 Праца з сшыткам. Разгарніце сшытак.  

Чацверты ВАГОНЧЫК КАБ ЗАГРУЗІЦЬ, ТРЭБА ПАПРАЦАВАЦЬ з сшыткам. 

(Заданні 1,2,3 робяць самастойна). 

Заданне для выканання ў сшытку. 

Навучэнцам прапануецца ў сшытку пад першай «лікавы фігурай» зрабіць запіс 5 

> 1. Для двух іншых выпадкаў на падрыхтаваных у сшытку контурах “лікавых фігур” 

трэба спачатку намаляваць патрэбную колькасць кропак, а затым зрабіць адпаведныя 

запісы са знакамі “<” і “>”. 

Праца з сшыткам.САМАСТОЙНАЯ РАБОТА НА ЛІСТКАХ. 

Заданне 1. Матэматычная пропісь. У заданні навучэнцы практыкуюцца ў 

прапісванні лічбаў 1-5 па пункцірных лініях. Адначасова замацоўваецца склад ліку 5: 

прапануецца размаляваць адным колерам ўсе фігуры, на якіх запісаныя колькасці, якія 

з'яўляюцца складам колькасці 5 (напрыклад, сінім колерам размалёўваецца набор 

фігур з лікамі 3 і 2, жоўтым — з лікамі 2, 2 і 1 і т.д.) у навучэнцаў могуць атрымацца 

розныя варыянты выканання задання. 

Заданне 2. Трэба злучыць малюнак і адпаведны лік, дапоўніць малюнкі, якіх не 

хапае (у адной рамцы намаляваць тры любых прадмета, а ў другой — чатыры, злучыць 

гэтыя малюнкі з астатнімі лічбамі). 

Заданне 3. У заданні трэба паменшыць колькасці на 1 і запісаць адказ у акенцах 

табліцы. Можна назваць "суседзяў" лікаў. 

Заданне 4. Неабходна аднавіць запісы прыкладаў, замяніўшы аднолькавыя 

сімвалы аднолькавымі лікамі. Рашэнне выглядае так: 1+ 4 = 5, 4 - 3 = 1. 

ЗАДАННЕ ВЫКАНАЛІ? ВАГОН ПРЫЧАПЛЯЕМ? 

 

IV. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія. 

Хутка празвініць званок і скончыцца наш урок. Часу больш у нас няма, а мы час 

патрацілі дарма (даром). Многа ведаў маем і пра матэматыку ніколі не забываем. 

Цягнік  наш гатоў для адпраўкі са станцыі «Школьная» ў КРАІНУ 

МАТЭМАТЫКА.  

 Спадзяюся, што вам было цікава. Хочацца думаць, што нядрэнна папрацавалі, 

выконваючы розныя заданні. 

 ЛІНЕЙКА ПОСПЕХУ. АЦАНІЦЕ ВАШЫ ДАСЯГНЕННІ НА ГЭТЫМ УРОКУ.  

Той, хто добра працаваў, 

Той падзяку атрымаў, 

Дзякуй, Паліна! 

Дзякуй, Жэня! ( імены). 
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І ўсе астатнія працавалі- падарункі атрымалі. (РАСКРАСКІ) 

У вас на партах ляжаць смайлікі настрою, вазьміце калі ласка той,які адпавядае 

вашаму настрою і размесціце яго ў вагончыку.  

Цягнік-працаўнік 

Стаяць не прывык... 

Удалеч бяжыць, 

Шыпіць, гудзіць.(імітуюць гукі выбягаючы з класа., узяўшыся адзін за аднаго) 

Колы стучаць  і у цягніку рабяты сядзяць. 

ЧАС ПРЫЙШОЎ АДПАЧЫВАЦЬ 

МОЖНА І ПАГУЛЯЦЬ! ДЗЯКУЙ!  

 Урок закончаны. 

  

 

 

 

 


