Математика  Громадянська освіта

УСІ СВЯТА ЗИМОВІ ПРИГАДАЙМО,
ЛІЧИТИ ПОВПРАВЛЯЙМОСЬ І ПОГРАЙМО!
Урок математики у 3-му класі

Лариса БОНДАР, учитель-методист,
учитель початкових класів, Український
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ

Закінчилися зимові канікули. Учні приходять до школи, сповнені враженнями від свят, бадьорі й збуджені. У перші дні нового семестру не завжди легко
налаштувати дітей на роботу й відновити у пам’яті раніше вивчене. Але це можливо, якщо скористатися запропонованим конспектом уроку, — повторення математичного матеріалу пройде цікаво, на одному подиху та ще й у доброму святковому настрої.

Те м а . Закріплення таблиці множення й ділення.
М е т а . Удосконалювати навички у застосування
табличних випадків множення і ділення, додавання
й віднімання багатозначних чисел та визначення частини числа. Формувати навички швидких обчислень.
Закріпити знання порядку дій у виразах, уміння складати й розв’язувати задачі. Розвивати грамотне математичне мовлення. Виховувати шанобливе ставлення
до народних традицій. Створити дружню атмосферу
в  колективі.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : ілюстрація зимового пейзажу, зображення Зимоньки,
схем для гірлянди, сонця і млинця; картонні фігури
ялинки й опудала, таблички з числами для його
оформлення; набір таблиць: для повторення порядку дій, обчислення ланцюжків виразів, визначення частини числа.
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
Доброго ранку, хай день починається
Гарно у всіх, хто життю усміхається.
Доброго ранку і сонечку ясному,
Людям усім, і усьому прекрасному!
ІІ. Актуалізація опорних знань (7–8 хв)
1. Робота з числами
На дошці представлено ряд чисел. Під кожним
з них розміщена літера.
— Розташуйте числа в порядку зростання і прочитайте слово, що утворилося з відповідних їм букв.
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Діти прочитують слово “зимонька”. Учитель вивішує велику ілюстрацію зимового пейзажу й повідом
ляє, що Зимонька принесла їм завдання.
— Назвіть послідовно літери, розташовані біля чисел, що діляться на  3, а потім ті, що біля чисел, які діляться на 6, використовуючи таблицю множення цих
чисел. Складіть із них слова.
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У першому випадку діти складають слово “янголята”, а в другому — “Миколай”.
— Як, на вашу думку, пов’язані між собою ці слова?
Діти говорять, що янголята допомагають Святому Миколаю обдарувати дітей. Учитель запитує,
коли було свято Миколая, які свята вони відзначали
протягом канікул. (Це свято католицького Різдва
(25 грудня), Новий рік, православне Різдво).
2. Повторення порядку дій у виразах
— Зимоньці цікаво, що ви знаєте про порядок дій
у виразах. Тож розташуйте літери відповідно до порядку дій у виразах і отримаєте ще якісь слова.
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Відповідь: кутя.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ОСВІТЯНИ ЛЬВІВЩИНИ —
ПЕДАГОГАМ УКРАЇНИ
Зустрічайте у 2019 році спецвипуск журналу,
в якому буде представлено кращий досвід
учителів Львівської області.
У лютневому випуску



















Компетентнісні завдання з математики
Ситуація успіху як спосіб розкриття здібностей,
талантів і можливостей кожної дитини
Досвід упровадження принципів педагогіки
партнерства
Методичні рекомендації до викладання теми тижня у 2-му класі
“Ідеї. Винаходи. Відкриття”
Гендерно чутливе читання дитячих книжок
Інклюзивна освіта: робота з дітьми, які мають легку й помірну розумову
відсталість, розлади аутичного спектра і синдром Дауна
Управлінська компетентність працівника закладу освіти
Реалізація особистісно орієнтованої освітньої програми “Лицем до дитини”
у практиці школи
Педагогічні умови формування громадянськості молодших школярів
Урок математики з теми “Додавання та віднімання трицифрових чисел.
Розв'язування задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами”
Урок німецької мови “Körperteile. Частини тіла”
Сценарій екологічного заходу “Клекіт, клекіт, клекіт! То летять лелеки!”

ЗАОЩАДЬТЕ до 10%
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Заходьте на сайт upsh.com.ua
Оформлюйте онлайн-передплату
на журнали “УПШ” та “Джміль”
Щомісяця гарантовано отримуйте
надійну методичну підтримку!

