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Інтегрований урок з математики та основ 
здоров’я на тему: «ШестицифровІ числа. 
розкладання чисел на розряднІ доданки. 

вІтамІни та їх роль у життІ людини»

мета. Удосконалювати вміння читати і записувати шестицифрові 
числа, розкладати їх на розрядні доданки; закріплювати усі 
прийоми множення і ділення; формувати вміння розв’язувати 
задачі. Закріпити та поглибити знання учнів про вітаміни та їх 
роль у житті людини.

хід уроку
І. Організаційний момент.
— На сьогоднішньому уроці ми будемо вести мову про найцін-

ніше, що є у людини. Ви, напевно, задумувалися, що це? Розмістіть 
числа у порядку зростання і на звороті ви прочитаєте слово. (Числа 
розкидані.)

1008       3015      30 015     85 034    145 001   801 305    999 999

З           Д           О           Р           О           В’           Я

— Чому здоров’я найдорожче для людини?
ІІ. Усні обчислення.
1. Гра «Мозкова атака».
— Назвіть шестицифрові числа.
— Розкладіть на розрядні доданки число 30 015.
— Якого розряду  немає у числі  3015; 145 001?
— Назвіть «сусідів» числа 999 999.
З давніх-давен український народ найголовнішою цінністю 

в житті вважав здоров’я. Ще й досі люди, вітаючись і прощаючись, 
кажуть: «Здоровенькі були», «Дай, Боже, здоров’я», «Доброго Вам 
здоров’я», «Бувайте здорові», «Ідіть здорові».

2. Гра «Прочитай прислів’я».
— Про здоров’я народ склав багато прислів’їв. Ви їх прочитаєте, 

якщо відповісте на мої запитання.
— Яке число наступне за числом 140 349? (140 350)
	  Здоров’я за гроші не купиш.
— Яке число попереднє до числа 133 031? (133 030)
	  Як про здоров’я дбаєш, так і маєш.
— Скільки всього тисяч у числі 200 200? (200 тисяч)
	  Здоров’я дорожче за багатство.
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— Яке число утвориться із суми чисел 100 000, 90 000 і 9000? 
(199 000)

	  Без здоров’я нема щастя.
— Який результат отримаємо, якщо  999 999 збільшимо на 1? 

(1 000 000)
	  Здоров’я маємо — не дбаємо, а втративши — плачемо. 
3. Гра «Асоціативний  кущ».
— Продовжіть речення: «Якщо людина здорова, то вона...» (силь-

на, привітна, усміхнена, життєрадісна, добра, щаслива, працьовита, 
весела, енергійна).

   Зрозуміло, всім відомо,
   що приємно буть здоровим.
   Тільки треба знати,
   як здоровим стати.
— Що потрібно робити, щоб бути здоровим? (Режим дня, зарядка, 

спорт, відпочинок, чистота, загартовування, правильне харчування.)
ІІІ. Оголошення теми уроку.
— Сьогодні на уроці ми помандруємо у незвичайну країну, жителі 

якої щоденно піклуються про наше здоров’я. А подорожуючи,  будемо 
працювати над шестицифровими числами, розкладати їх на розрядні  
доданки, обчислювати вирази і розв’язувати задачі.

ІV. Робота над новим матеріалом.
1. Гра «Мікрофон».
— Прочитайте  шестицифрові числа і ви дізнаєтесь назву незви-

чайної країни. (Таблиця шестицифрових чисел. Додаток 1.)

Вітамінія
Хто є жителями цієї країни? Ми часто чуємо вислів «Хворієш, 

бо не вистачає вітамінів», «Їж більше вітамінів». Чому ж вони такі 
важливі?

«Віта» (з лат.) — життя.
Вперше термін  «вітамін» застосував польський учений Казимир Функ.
— Знайдіть суму чисел 1000, 900, 10, 2 і ви дізнаєтесь, в якому 

році це було. (1912 р.)
— Дайте характеристику числу 1912.
— Чому вітаміни такі важливі для життя, ви зрозумієте із сьо-

годнішньої подорожі. Але у мене є одна умова. Зі мною буде подо-
рожувати той, хто правильно виконає  завдання (посібник  «Розв’яжи. 
Розмалюй. Перевір», с. 13. Додаток 2).

— Якщо у вас утворилась буква «Г», то ви готові до подорожі.
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Додаток 1

навіщо люди ходять в ліс

В лісових саноторіях 
поправляють  

здоров’я.

Збирають гриби,  
ягоди, горіхи.

Збирають  
лікарські росини  

та мурашині яйця.

Відпочивають улітку, 
ходять в походи  

та на прогулянки.

Слухають птахів, насо-
лоджуються тишею, аро-
матами та красою лісу.

Збирають корчі,  
шишки, плоди та  
пір’я для поробок.

Відпочивають взимку: 
катаються на лижах, 

санках.

Мисливці полюють  
на диких звірів.
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Додаток 2

кому потрібні дерева в лісі

Птахи на деревах  
в’ють гнізда,  

знаходять їжу.

Білка будує гніздо  
в дуплі дерева  

та знаходить в лісі їжу.

Дятел з-під кори  
дерев добуває комах.

Ведмідь харчується 
плодами та ягодами, 

влаштовує під  
деревами барліг.

Лосі харчуються 
листям та пагонами 

дерев.

Заєць взимку харчується 
корою дерев.

Гусінь, жуки їдять 
листя, деревину,  
мурахи будують  

мурашники.

Кабанам потрібні  
жолуді з дуба.
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— Обговоріть у парах хід обчислення виразів, а потім самостійно 
запишіть обчислення в зошиті.

Фізкультхвилинка.
3. Робота з трицифровими числами.
— Прочитайте числа: 856, 304, 797, 980. Охарактеризуйте кожне 

число.
а) Гра «Склади букет».
— Пропоную пограти на комп’ютері у гру «Склади букет». 

У кожного  з вас є пелюсточка від квітки із трицифровим числом 
(числа у кожного різні, відповідно до кількості дітей у класі). Я буду 
ставити запитання, учень, у якого відповідний результат, допомагає 
складати букет.

799

341 600

801

100

398

900

400

804

739 74
1

99
9

700

24
845
0

 Яке число містить 3 сотні, 4 дес., 1 од.? (341)
 Яке число наступне за числом 599? (600)
 Які «сусіди» числа 800? (799, 801)
 Яке найменше трицифрове число? (100)
 Яке число містить 9 сотень,  0 дес., 0 од.? (900)
 Яке число передує числу 805? (804)
 Які «сусіди» числа 399? (398, 400)
 Яка сума чисел  200 і 500? (700)
 Яка різниця чисел 850 і 400? (450)
 Яке найбільше трицифрове число? (999)
 Яке число містить 2 сотні, 4 дес., 8 од.? (248)
 Сусіди числа 740? (739, 741)
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б) Гра «Магічний квадрат».
— Цей букет отримає той, хто правильно виконає наступне за-

вдання. (Клас працює з першим квадратом фронтально. Потім другий 
квадрат заповнюють хлопчики, третій — дівчатка.)

200 450

250

50 300
     

140

120 40

100
    

210

60 180

150

— В сумі по діагоналі, горизонталі чи вертикалі у вас повинен 
вийти однаковий результат.

Множення і ділення з числами 1 і 0.
Комп’ютер пропонує пояснити такі вирази.
а · 1 = а   а · 0 = 0
1 · а = а   0 ·а = 0
а : а = 1   0 : а = 0
5. Гра «Мікрофон» (інтерактивна вправа).
Наведіть до кожного  з правил числовий вираз.
(Учні передають уявний «мікрофон» ланцюжком і пояснюють ви-

конання завдання) наприклад: 16 · 1 = 16, 16 : 16 = 1…)
6. Робота над задачею (с. 5, №14).
— Розв’яжіть задачу двома способами.
  1 кущ — 18 кг
  2 кущ — 12 кг     

? кг по  6 кг — ? ящ.

7. Робота в парах. Інтерактивна технологія.
«Я — тобі, а ти — мені».
(Один учень обдумує хід розв’язування  задачі на дві дії (І спо-

сіб), а другий на три дії (ІІ спосіб). Потім обмінюються думками 
і зачитують той спосіб, який пояснив товариш.

І спосіб: (18 + 12) : 6 = 5 (ящ.)
ІІ спосіб:  18 : 6 + 12 : 6 = 5 (ящ.)
V. Підведення підсумків уроку.
— Які закони математики повторили на уроці?
— Що навчилися робити?
— У ході розв’язування яких завдань відчували труднощі?
— Які завдання робили із задоволенням?
— Які ваші побажання до наступного уроку?

}
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