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Урок 64

СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 6. 
ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ. ПОБУДОВА ВІДРІЗКА, 

ДОВШОГО ВІД ДАНОГО

Мета. Розкрити принцип побудови таблиці додавання і віднімання числа 6. 
Закріпити знання учнів про різницеве порівняння чисел. Розвивати об-
числювальні навички учнів. Вдосконалювати вміння креслити відрізки.

Обладнання. Предметні картки, каса цифр, таблиці додавання і віднімання 
числа 6 (№ 56).

Хід уроку
І. Організаційний момент.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

1. Робота з дидактичним матеріалом.
— У білочки в дуплі було 9 горішків і 5 грибочків. До неї заглянула сойка. 

Побачивши білчині запаси, сказала: «Сестрице, а в тебе грибочків на 4 менше, 
ніж горішків». Білочка заперечила: «А ось і ні, у мене горішків на 4 більше, ніж 
грибочків». Хто з них правий?

— Викладіть стільки кружечків, скільки у білочки горішків.
— Нижче покладіть стільки трикутників, скільки у білки грибочків.
— То хто ж правий — білочка чи сойка?
— Яку дію слід виконати, щоб дізнатися, на скільки одне число більше 

(менше), ніж друге?
— Викладіть за допомогою цифр і знаків рівність: 9 – 5 = 4.
— Як по-різному прочитати цю рівність?
2. Усний рахунок.
— 7 збільшити на 2.
— 7 зменшити на 4.
— На скільки число 6 більше від числа 2?
3. Гра «Посели число у віконце».
   7 = 6 +   9 = 6 + 
   8 = 6 +   10 = 6 + 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Робота з таблицями.
1. Складання таблиць додавання і віднімання числа 6. 
— Розгляньте малюнки.
— Як склали рівності на додавання числа 6?
— Як скласти рівності на віднімання числа 6, маючи рівності на додавання?
— Прочитайте всі рівності таблиці додавання (віднімання).
— Прочитайте тільки результати рівностей додавання (віднімання).
— Прочитайте рівності на додавання, починаючи від найбільшого числа 

(4 + 6 = 10; 3 + 6 = 9 ...).
— Прочитайте рівності на віднімання, починаючи від найбільшого числа.
2. Вивчення таблиці напам’ять.
IV. Фізкультхвилинка.
— Я малюю білочку для вас. Раз. (Кругові рухи над головою.)
Це у неї, бачте, голова. Два. (Кладуть руки на голову.)
Це у неї вушка догори. Три. (Руками рухають вуха.)
Вліво, вправо скаче хвіст рудий. Чотири. (Повертають тулуб вправо, вліво.)
Це очиці весело блистять. П’ять. (Прикладають руки до очей «біноклем».)
Ротик, зубки — хай горішки їсть. Шість. (Жувальні рухи.)
Тепер шубку одягнім. Сім. (Імітують одягання шубки.)
Намалюєм ніжки, щоб стрибали лісом. Вісім. (Стрибають на місці.)
Ще навколо насаджу дерева. Дев’ять. («Садять» дерева. Притупують ніж-

ками.)
І хай сонце сяє в піднебессі. Десять. (Піднімають руки вгору.)

Дата
Клас

Додатковий
матеріал до уроку
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V. Робота з підручником (с. 68).
1. Закріплення таблиці додавання і віднімання числа 6. 
2. Обчислення виразів з коментуванням. 
3. Складання і розв’язування задачі на різницеве порівняння. 
4. Розв’язування задачі на збільшення числа на кілька одиниць. 
5. Обчислення значення виразів самостійно. 
6. Креслення відрізка, довшого від даного. 
7. Завдання з логічним навантаженням.
VІ. Робота з таблицею № 60. 
— Розгляньте малюнок. 
— Скільки на малюнку лопаток? (4) Скільки відерець? (6). 
— Яких предметів більше? Складіть задачу із запитанням: «На скільки …?» 
VII. Робота в зошиті (с. 16).
Завдання 1. Закріплення таблиці додавання і віднімання числа 6.
— Щоб ракети злетіли, треба закінчити обчислення. (Виконують з комен-

туванням.)
Завдання 2. Самостійна робота.
Перевірити фронтально.
Завдання 3 на різницеве порівняння чисел розглянути фронтально.
Завдання 4. Читання задачі. Повторення умови, запитання. Запис 

розв’язання, відповіді.
Завдання 5. Самостійна робота. Підсумок роботи.
— У яку фігуру вміщено чотирикутники? (В шестикутник.)
— Що нагадують взяті всі разом жовті чотирикутники? (Квітку.)
— Скільки жовтих чотирикутників?
— Скільки зелених чотирикутників?
VIII. Підсумок уроку.
Тестові завдання.
— Виберіть правильну відповідь.
6 + 2 =  а) 6;  б) 8;  в) 2. 
10 – 3 =  а) 7;  б) 9;  в) 6.
5 + 0 =  а) 6;  б) 4;  в) 5.
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3. Фізкультхвилинка. 
4. Опрацювання завдань підручника (с. 151-152).
Завдання 263, 264 усно. 
Завдання 265. За шкалою лінійки скласти і записати рівність.
Задача 266. Записати скорочений запис до задачі. 
– Що означає кожне число? (Невідоме число — зменшуване; 7 — від’ємник, 

9 остача). 
– З яких чисел складається зменшуване?
– Як знайти невідоме зменшуване?
– Розв’яжіть задачу.
Додаткове завдання. 
– Складіть подібні задачі. 
Завдання 267. Порівняти значення числового виразу і числа (з коментуван-

ням).
Задача 268. 
Записати скорочений запис.
Привезли — 56 кг
Витратили — ?
Залишилося — 32 кг
Учні з’ясовують, що означає кожне з основних слів: привезли — зменшу-

ване; витратили — від’ємник; залишилося — остача. Учитель робить на дошці 
запис: 56 -  = 32.

Учні роблять висновок, що в задачі треба знайти від’ємник. 
– Як знайти невідомий від’ємник?
– Запишіть розв’язання задачі. 
– Як перевірити, чи правильно розв’язана задача? (56 – 32 = 24)
Завдання 269 (усно).
ІV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Робота в зошиті.
2. Складання і розв’язування задачі за поданою схемою.

 Було —          ?
 Віддав — 5

 Залишилося — 9
– Складіть і розв’яжіть обернені задачі.
VІ. Підсумок уроку.
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Урок 136

ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
ПІДСУМКОВИЙ УРОК

Мета. Повторити й узагальнити вивчений матеріал. Закріплювати вміння учнів 
розв’язувати задачі, обчислювати значення виразів. Розвивати логічне 
мислення. 

Обладнання. Предметні малюнки, таблиці для усного рахунку. 

Хід уроку
І. Організаційний момент. 

ІІ. Повторення вивченого матеріалу. 
1. Усні обчислення. 

2. Гра «Яка башта найвища?». 

— Яка башта найвища? 
— Яка найнижча? 
3. Розв’язування задач з логічним навантаженням. 
 Оленка, Ганнуся і Данилко намалювали папугу, мавпочку і слоненя. Ган-

нуся намалювала не папугу. Данилко не папугу і не мавпочку. Хто яку тваринку 
намалював? 

 Індик на одній нозі важить 6 кг. Яка маса індика на двох ногах? 
ІІІ. Фізкультхвилинка.

ІV. Розвиток математичних знань.
1. Опрацювання завдань підручника (с. 152-154). На вибір учителя.
«Весела лічба». 

25 29 33 32

31 23 35 28

27 32 36 26

21 34 24 30

У квадратах числа від 21 до 36. 
Двоє учнів виходять до дошки, беруть указки і починають лічбу одночасно 

(за сигналом учителя). Завдання: знайти і назвати вголос усі числа на таблиці за 
порядком. Перемагає той, хто швидше назве усі числа і не допустить помилки.

V. Підсумок уроку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 9

19 18 17 16 5 15 14 13 12 11 – 9

? ??
?

7

2
6

1
2 55

733

1 4

27 35 31 21

33 29 25 34

28 36 32 24

22 30 23 26
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