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Математика  Здоров’язбережувальні технології

Розв’яжем задачі й повторимо знову,
Як бути завжди енергійним, здоровим
Інтегрований урок математики
й основ здоров’я у 4-му класі
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Чи існує формула здоров’я? Спробуймо віднайти її разом з учнями, поклавши в основу знання здоров’язбережувальних технологій і вміння виконувати арифметичні обчислення. Такі задачі допоможуть закріпити навички письмового множення
та знаходження дробу, а ще — усвідомити необхідність вести здоровий спосіб життя.

Те м а. Письмове множення на двоцифрове число.
Знаходження дробу від числа. Як ставати здоровими.
М е т а. Закріплювати і систематизувати знання
учнів про множення багатоцифрових чисел на двоцифрові, уміння розв’язувати задачі за допомогою
рівнянь і знаходити дріб від числа. Розвивати інтелектуальні й творчі здібності, пам’ять, увагу, логічне

мислення. Формувати адекватне уявлення про
здоров’я і здоровий спосіб життя.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, презентація, аудіозапис плачу
немовляти, відеоролик про коронавірус, відеопорада “Довідайся про свою суперсилу”; картки
із задачами.

Хід уроку
— Ось прозвучав голос немовляти. Це значить, що
на світ з’явилася нова людина. І це прекрасно! Життя
дається один раз. У кожного воно унікальне, неповторне, і буде щасливим, якщо людина здорова.

І. Організаційний момент (2–3 хв)
Діти читають зі слайду рядки вірша.
Здоров’я — розкіш для людини,
Найбільша цінність у житті.
Як є здоров’я день при днині,
Можливість є йти до мети.
Тоді є радість, щастя, диво,
Краса у крапельці роси.
Тоді людина йде щасливо
Серед безмежної краси.
Й чарівність світу відчуває.
Для неї в хмурість — дні ясні.
Вона всі труднощі долає
Й співає радісні пісні.
Вона здорова — це чудово,
Бо їй нічого не болить.
Вона добро творить готова,
І це прекрасно. Можна жить!
Н. Красоткіна

ІІ. Повідомлення теми уроку (1–2 хв)

— Життя — це те найдорожче, що є в кожної людини, а здоров’я — це те, без чого життя неможливе.
Учитель включає аудіозапис плачу немовляти.
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— Сподіваюся, що сьогоднішній урок буде цікавим і
пізнавальним. Мовою математики ми говоритимемо
про здоров’я: узагальнимо знання з основ здоров’я
і під час розв’язування прикладів, задач та рівнянь
дослідимо, які чинники впливають на стан нашого
здоров’я.
“Блаженство тіла — у здоров’ї, а блаженство розуму — в знаннях,” — сказав давньогрецький філософ і математик Фалес Мілетський.
Математика — це точна наука, наука взаємодії чисел, форм, фігур і формул. Ми сьогодні спробуємо
вивести свою формулу здоров’я. Вона непроста, має
багато складників. Але ми впораємось, бо у нас уже
є певний життєвий досвід, і нам допоможе “Математична квітка”. А девізом послужать слова “Я обираю
життя!”

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

