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Незвичайні гості на уроці — запорука активного зацікавлення дітей
 оботою, а отже, й ґрунтовного засвоєння матеріалу. Виконувати завданр
ня від таких гостей надзвичайно приємно. Ще й сам Числобог стежить за тим, аби маленькі учні
не заблукали між чисел, не змарнували ані хвилини. Тож ласкаво просимо на урок!
Те м а . Одиниці вимірювання часу: година і хвилина. Розв’язування задачі. Складання та обчислення
виразів на знаходження невідомого доданка.
М е т а . Закріпити знання учнів про частини
доби. Ознайомити з одиницями вимірюваня часу.
Вчити визначати час за годинником. Удосконалювати обчислювальні навички
й уміння розв’язувати задачі.
Ознайомити дітей з персонажем давньослов’янських міфів
Числобогом. У ході опанування
математичної теми виготовити
макети годинників за шаблонами циферблатів.
Матеріали та облад
н а н н я : підручник “Математика. 1 клас” (авт. М. В. Богданович, Г. П. Лишенко); мультимедійний комплект; таблиці
з теми, сюжетні малюнки, що
ілюструють різні частини доби,
аркуш картону формату А 2
із зображенням кола для колективної роботи; аркуші картону
формату А 4 із зображенням
кола для створення казкових
циферблатів, набори годинникових стрілок з рухомим кріпленням (для кожного учня і один набір для великого годинника); зображення Числобога; макет годинника.
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Хід уроку
І. Організаційний момент (3–4 хв)
Емоційне налаштування на урок
— Сьогодні до нас на урок математики завітали цікаві гості. Перший гість — всеукраїнська газета-розмальовка для дітей “Долонька”.
(Учитель демонструє дітям газету “Долонька” (№ 6 за 2017
рік)). З нею ви вже знайомі й

знаєте, що її дописувачі — такі
самі діти, як ви — учні з різних
куточків України. Учениця 3-А
класу Новоселицької гімназії,
що у Чернівецькій області, Віка
Гаврилян написала казочку “Вечір”. Ось послухайте.
Учитель або заздалегідь підготовлений учень читає казку,
діти обмінюються враженнями
від почутого.
Вечір
Вечір — моя найулюбленіша
частина доби. Мені здається, що
в ньому є щось чарівне і загадкове. Коли настає ніч, я уявляю,
що на небі з’являється маленький чоловічок. Він з бородою і в нічному капелюшку. На його кофтинці є кишеньки,
в одній із них чарівна свічка, якою він запалює кожну зіроньку на небі, в іншій — казковий пил, яким чоловічок
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Вчасно подбайте про передплату на ІІ півріччя!
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результатів
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Передплатіть журнали “УПШ” і “Джміль” у комплекті,
не виходячи з дому,
за найнижчими цінами!

Увага!
Передплата
з липня
триває
до 14 червня

1 Заходьте на сайт upsh.com.ua
2 Оформлюйте передплату
3 Щомісяця гарантовано отримуйте
ваші фахові журнали

Заощадьте до 10 %,
передплативши журнали
до кінця року

