
Тэма: Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па теме “ Чатырохвугольнікі” 

Девиз урока: 

Ни минуты покоя, 

Ни секунды потерь, 

Собственные знания 

Тщательно проверь. 

Мэта ўрока: 

Сістэматызаваць і абагульніць веды вучняў, паўтарыць вызначэння: 

прамавугольніка, ромба, квадрата, паралелаграма, трапецыі, фармулёўку іх 

уласцівасцяў і прыкмет; 

Развіваць матэматычную гаворка. развіваць творчыя здольнасці дзяцей, 

стымуляваць іх пазнавальную актыўнасць, праверыць узровень засваення тэмы; 

развіваць лагічнае мысленне, камунікатыўнасць; выхоўваць цікавасць да 

матэматыкі, актыўнасць. 

Спрыяць развіццю назіральнасці, уменні аналізаваць, параўноўваць, рабіць 

высновы; падахвочваць навучаюцца да самакантролю, узаемакантролю, 

выклікаць у іх патрэба ў абгрунтаванні сваіх выказванняў 

Тып урока: Урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў 

Абсталяванне ўрока : Прэзентацыя “ Чатырохвугольнікі”,выказванні , карткі-

заданні. 

ХОД УРОКА 

1. Арганізацыйны момант. 

Вы любіце пераадольваць цяжкасці? 

- Падніміце рукі, хто ўпэўнены, што справіцца з усімі цяжкасцямі. 

- Цяжкасць заўсёды пераадольваецца, калі чалавек усё робіць з добрым 

настроем, з добрымі думкамі. 

- Давайце паслухаем самі сябе, які настрой у нас цяпер? 

- Ці дазволіць ваш настрой пераадолець усе цяжкасці на нашым ўроку? 

2. Праверка дамашняга задання. (узаемаправерка) 

3.Сумеснае мэтапакладанне. 

 Сёння мы здзейснім з вамі падарожжа па цудоўнай краіне геаметрыі.  

Сустрэнемся з яе жыхарамі, чые меркаваньні адрозніваюцца строгасцю, 

абгрунтаванасцю, кароткасцю і паўнатой, паслядоўнасцю і завершанасцю. 



Пры гэтым мы не будзем грэбаваць здагадкай, інтуіцыяй, фантазіяй, калі яны 

не супярэчаць логіцы, абапіраюцца на яе і дапамагаюць прыйсці да высновы, 

узгодненаму з логікай. Заўважым, што фантазія, здагадка, інтуіцыя 

выкарыстоўваецца ў геаметрыі, мабыць, больш, чым у іншых прадметах. 

Ідучы па знаёмых дарогах, не будзем крыўдзіцца на нярэдка суправаджае нас 

спадарыню Памылку. Памылку трэба паважаць, калі яна не вынік нашага 

невуцтва, ня спараджэнне нашай ляноты, не плён невыученных урокаў, а 

толькі часам спадарожніца нашага старанні ў авалоданні геаметрычнымі 

ведамі . 

«Глядя на мир, нельзя не удивляться.» 

                                                                    Козьма Прутков. 
 

Свет, у якім мы жывем, напоўнены геаметрыяй дамоў і вуліц, гор і палёў, 

тварэннямі прыроды і чалавека. Лепш арыентавацца ў ім, адкрываць новае, 

разумець прыгажосць навакольнага свету дапаможа вам геаметрыя. 

«Математик должен быть поэтом в душе» 

С. В. Ковалевская. 
Такім чынам, мэта нашага сённяшняга ўрока я сфармулюю так: 

"Пройдзем па знаёмых старонках,                                                                                        

Адну за другою вырашаючы задачы.                                                                               

Усё, што назапасілі мы ўсё па крупінках                                                                                               

У сувязях, у адзінстве, ва ўсёй шыраце,                                                                             

Глыбіні, красоте- ўсведамляем ". 

Адкрыйце сшыткі, запішыце дату. 

4.Паўтарэнне  і замацаванне матэрыялу па тэме. 

1). Дарогі вандровак па краіне Геаметрыя прывялі нас у крашна 

мнагавугольнікаў. 

1. За гарамі, за лясамі,                                                                                                     

За шырокімі марамі,                                                                                                  

Супраць неба - на зямлі                                                                                                       

Жыў стары ў адным сяле. 

Мнагавугольнік  ён зваўся,                                                                                                       

Род вялікі пачынаўся                                                                                                                         

Са старога . Дык вось                                                                                                     

У старынушкі два сыны                                                                                                      

Усё ў бацьку, ды вось прычына:                                                                                            

Быў адзін з іх гарбаты,                                                                                                           

А другі "пузакаваты". 



Хто такія гэтыя дзеці                                                                                                            

Можа ведае хто на свеце? 

(Адказы вучняў: выпуклы і нявыпуклы мнагавугольнік) 

Дайце вызначэнне выпуклага мнагавугольніка 

Мнагавугольнік называецца выпуклым, калі ён ляжыць па адзін бок ад 

кожнай прамой, якая праходзіць праз дзве яго суседнія вяршыні. 

                                (Адказы на пытанні 12 слайда) 

 

2. Шмат ль часу, алі мала                                                                                                           

З той пары ўжо прабегла, -                                                                                                                   

Я пра гэта нічога                                                                                                                      

Не чула ні ад каго. 

Час коціць чаргой,                                                                                                           

Гадзіну за гадзінай, дзень за днём, -                                                                             

Дадаючы з кожным годам,                                                                                                    

Разраслася сям'я народам. 

 Давайце адновім "радавод" мнагавугольнік”. Такім чынам, родапачынальнік - 

мнагавугольнік, яго дзеці - выпуклы і нявыпуклы многавугольнікі. Нас цікавіць 

галіна выпуклых мнагавугольнікаў. Хто ж "сваякі"? 

(Разгледзець схему 13 слайд) 

2). "ПАРАД фігур". Назавіце фігуру . 

Я - важней ўсіх фігур,                                                                                                                   

Я ўсіх іх ўласцівасцямі сваімі надзяліў.                                                                                       

Хоць стораны мае парамі і роўныя і паралельныя,                                                                   

Усё ж я ў смутку, што не роўныя мае дыяганалі,                                                                       

Ды і вуглы яны не дзеляць напалам. (паралелаграм) 

А я - асаблівы паралелаграм,                                                                                                                 

Ўсе стораны мае нахіленыя,                                                                                                                          

Ды і да таго ж усе роўныя.                                                                                                   

Мяне за гэта як называюць,                                                                                    

Геаметрычнай фігурай велічаюць                                                                                   

Дыяганалі пад прамым вуглом пройдуць,                                                                                     

Яны ж адразу напалову вуглы падзеляць                                                                                    

На часткі роўныя  фігуру  разаб'юць.( ромб) 



 У адрозненні ад усіх                                                                                                             

Ўсе бакі свае трымаю я строга,                                                                                                          

Дзве - трохі меней, ну а дзве - пабольш,                                                                                      

Якія насупраць - тыя роўныя,                                                                                                           

А тыя, што сумежныя                                                                                                          

вуглом прамым змацую,                                                                                                              

І прымету маю я:                                                                                                                         

Бо ўсё ж роўныя мае дыяганалі. (прамавугольнік) 

Любую плошчу я замерыць рады.                                                                                           

З глыбокай старажытнасці я - мера плошчаў,                                                                      

Яна ў квадраце стараны маёй.                                                                                              

Маю я чатыры стараны.                                                                                                                   

І ўсе яны роўныя.                                                                                                                 

Але ў мяне прытым роўныя дыяганалі,                                                                                      

Вуглы яны мне палавіняць,                                                                                                        

На часткі роўныя падзеляны я імі сам.(квадрат) 

А я постаць не падобная на ўсіх.                                                                                                 

Хоць я i не паралелаграм.                                                                                                      

Але сярод іх мне ёсць месца                                                                                                           

Бо ў мяне ж паралельныя асновы,                                                                                     

Бываюць стораны роўныя, дыяганалі,                                                                                       

Яшчэ вуглы пры аснове,                                                                                                      

Тады ... я раўнабокая завусь.(трапецыя) 

Фігура кожная па-свойму важная.                                                                            

Фігура кожная па-свойму патрэбна.                                                                                  

Без іх не існавала б геаметрыя,                                                                                                              

І не было б раздзела планіметрыі. (Слайд 21) 

3) А зараз правядзем матэматычную дыктоўку «так» і «не» не кажы, а ў 

сшытку напішы. 

1) Любы чатырохвугольнік - паралелаграм? (Не) 

2) Любы выпуклы чатырохвугольнік - паралелаграм (Не) 

3) Любы квадрат з'яўляецца ромбам? (Да) 

4) Любы прамавугольнік з'яўляецца квадратам? (Не) 

5) Дыяганалі прамавугольніка роўныя? (Да) 

6) Дыяганалі паралелаграма пунктам перасячэння дзеляцца папалам? (Да) 

7) Дыяганалі квадрата перпендыкулярныя? (Да) 



8) Любы паралелаграм з'яўляецца ромбам? (Не) 

9) Дыяганалі ромба з'яўляюцца бісектрыса сваіх вуглоў? (Да) 

10) У трапецыі толькі дзае стараны паралельныя? (Да) 

 

А зараз памяняйцеся сшыткамі, я буду чытаць правільныя адказы, а вы 

правярайце. 

4). «Прэс- канферэнцыя» 

Настаўнік цягне карцінку, на якой адлюстраваны чатырохвугольнікі. Задаючы 

пытанні, вы павінны высветліць, якая фігура у мяне ў руцэ. Галоўная задача: 

атрымаць адказ задаўшы найменшую колькасць пытанняў. 

1. Пытанні задаюцца такім чынам, каб адказаць на іх можна было толькі «Так» 

або «Не».                                                                                                                                 

2. Пытанне пачынаеце словамі "Скажыце паважаны чатырохвугольнік ...». 

Магчымыя пытанні:                                                                                                   

1.Супрацьлеглыя стораны паралельныя  і роўныя                                                                 

2.Усе стораны роўныя                                                                                                              

3. Супрацьлеглыя вууглы роўныя, сума суседніх вуглоў роўная 180˚                            

4.Усе вуглы прамыя                                                                                                    

5.Дыяганалі перасякаюцца і пунктам перасячэння дзеляцца папалам                                 

6. Дыяганалі роўныя                                                                                                                        

7. Дыяганалі ўзаемна перпендыкулярныя і з'яўляюцца бісектрыса яго вуглоў. 

5).Вусная работа па чарцёжам: 

(5 задач на слайдах) 

 

6). Самастойная работа (вусныя вылічэнні). 

(Неабходна адказы ўнесці ў табліцу адказаў свайго варыянту, калі навучэнец 

паспявае выканаць свой варыянт ён можа запаўняць і іншы варыянт.) 

Па завяршэнні працы праверка з экрана (1 хвіліна) . Паставіць сабе адзнаку. 

7) .Решение адной задачы. 

Неабходна вырабляць вылічэнні і тлумачэння на раздадзеных лістах, каля 

адпаведнага нумара. (Т.е. Адказваю на першае пытанне пішу на радку ад адзінкі 

і г.д.) 

 

5.Абагульненне работы на ўроку 



6. Д / З. п.1-11, №145,150. 

7.Рэфлексія (эмацыйны настрой). .Один з знакамітых чатырохвугольнікаў 

(Квадрат Малевіча, а ў прэзентацыю былі ўключаныя іншыя работы 

Малевіча выкананыя ў супрэматычная стылі) 

 На дошцы ў нас знаходзіцца выстава вашых работ. 

8.Падвядзенне вынікаў урока. Выстаўленне адзнак. (У колеры -чырвоны, 

жоўты, зялёны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настаўнік матэматыкі Дайнэка Кацярына Віктараўна 


