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Тема. Десяткові дроби
Мета:
знаннєва: закріпити знання учнів про десяткові дроби, домогтися
засвоєння учнями алгоритму множення десяткового дробу на розрядку
одиницю;
діяльнісна: відпрацьовувати навички роботи з десятковими дробами ,
формувати здатність узагальнювати, аналізувати, робити висновки;
ціннісна: розвивати спостережливість, кмітливість, творчі здібності
учнів, зацікавлення предметом, сприяти формуванню компетентності вчитись
упродовж життя.
Форма проведення: урок-конференція
Хід уроку
I.Мотивація навчальної діяльності.
1.З’ясування емоційної готовності учнів.
- Вибачте, будьласка, можнаввійти?
- Проходьте.
- Я, мабуть, не вчасно?
- А ви хто?
-Я кома. Я втекла з країни мовознавства.
На уроках української мови я постійно
працювала, працювала, працювала. Мене
ставили між однорідними членами речення,
при дієприкметникових та дієприслівникових
зворотах, при звертанні. Але це все ще нічого.
Я знала, що виконую своє призначення. Але
часто учні не хочуть думати і ставлять мне денебудь. Слова на мене ображаються, бо я їх
розділяю, коли не треба, починають штовхатись, виганяють. От я образилась,
зрозуміла, що нікому не потрібна, і мене ніхто не поважає. Зібрала свої речі і
пішла. По дорозі я побачила країну математики і вирішила відвідати вас. Адже
у вас використовуються цифри і, можливо, мені знайдеться місце в вашій
країні.
Шановна комо, звичайно ми раді всім і запрошуємо вас бути почесною
гостею на нашій науковій конференції. І я вважаю, що вельмишановне
товариство допоможе переконати кому, що всі наукові країни поважають її,що
в кожній країні використовується кома, адже тема сьогоднішньої нашої
наукової конференції «Десяткові дроби».
2.Цілевизначення та планування.

3. Оголошення теми уроку.
Прошу зазначити тему конференції і перейдемо до обговорення.
II. Опрацювання навчального матеріалу.
Спочатку ми заслухаємо історикознавців (виступ учнів (мультимедійна
презентація).
З історії десяткових і звичайних дробів
У Древньому Китаї вже користувалися
десятковою системою числення, позначали дріб
словами, використовуючи міри довжини : цуни,
долі,
порядкові,
шерстинки,чи,якнайтонші,
павутини. Дріб 2,135436 виглядав так: 2 чи, 1
цунь, 3 долі, 5 порядкових, 4 шерстинки, З
якнайтонших, 6 павутин. Так записувалися
дроби впродовж двох століть, а в V столітті
китайський учений Цзю-Чун-Чжі прийняв за одиницю не чи, а чжан= 1 0 чи,
тоді цей дріб виглядав так: 2 чжана, 1 чи, 3 цуня, 5 доль, 4 порядкових, 3
шерстинки, 6 якнайтонших, 0павутин.
Попередниками десяткових дробів були шестидесятеричні дроби
древніх вавилонян. Деякі елементи десяткового дробу зустрічаються в працях
багатьох учених Європи в 12, 13, 14 століттях.
Десятковий дріб за допомогою цифр і певних знаків спробував
записати арабського математика ал- Уклисиди в X столітті. Свої думки із цього
приводу він виразив в «Книзі розділів про індійську арифметику».
У XV столітті в Узбекистані, поблизу міста Самарканду, жив
математик і астроном Джемшид Гияседцінал-Каші (дата народження
невідома). Він спостерігав за рухом зірок, планет і Сонця, в цій роботі йому
необхідні були десяткові дроби. Ал-Каші написав книгу «Ключ до
арифметики» (була видана в 1424 році), в якій він показав запис дробу в один
рядок числами в десятковій системі і дав правила дії з ними. Учений
користувався декількома способами написання дробу: то він застосовував
вертикальну риску, то чорнило чорного і червоного кольорів. Але ця праця до
європейських учених своєчасно не дійшла.
Приблизно в цей же час математики Європи також намагалися знайти
зручний запис десяткового дробу. У книзі «Математичний канон»
французького математика Ф. Вієта (1540-1603) десятковий дріб записано
так:2135436.Дробова частина і підкреслювалася, і записувалася вищим за рядок
цілої частини числа.
У 1585 р., незалежно від ал-Каші , фламандський вчений Симон
Стевін (1548-1620) зробив важливе відкриття, про що написав у своїй книзі
«Десята» (французькою мовою «ОеТпіешіе, ЬаОізте»). Ця маленька робота
(всього 7 сторінок) містила пояснювальну записку і правила дій з десятковими
дробами. Він писав цифри дробового числа в один рядок з цифрами цілого
числа, при цьому нумеруючи їх. Наприклад, число 0,3752 записувалося так:
3 1 7 2 5
3 2
4

Саме Стевіна і вважають винахідником десяткових дробів.
Кома в записі дробів вперше зустрічається в 1592р., а в 1617р.
шотландський математик Джон Непер запропонував відділяти десяткові
знаки від цілого числа або комою, або крапкою.
Сучасний запис, тобто відділення цілої частини комою, запропонував
Кеплер (1571-1630р.).
У країнах, де говорять англійською (Англія, США, Канада і ін.), і зараз
замість коми пишуть крапку, наприклад: 2.3 і читають: два крапка три.
Отже, вельмишановна комо, ми дізнались, що ви виникли дуже давно і
приносите багато користі, адже запис десяткових дробів саме за допомогою
коми набагато спростив обчислення. Підтвердженням цього може бути виступ
представників країни мореплавців.
Виступ учнів.
Ще в давні часи ми мандрували і відвідували різні країни. Нам
доводилося, орієнтуючись по зірках, долати великі відстані під вітрилами. Ми
перевозили різні товари, а зі сходу привозили спеції. У ті часи користувалися
різними одиницями вимірювання. І сьогодні ми хотіли нагадати деякі з них.
Відстань вимірювали в милях і ярдах, а вагу –у фунтах і унціях. Ми
пропонуємо розв’язати вам рівняння, щоб порівняти ці величини з існуючими
в наш час.
Х+5,25=6,85
1)3,217-х=2,767
х:0,1+2,3=11,4
2)х:3+4,2=13,65
Миля — 1,6км, Ярд — 0,91м,
Фунт — 0,45кг, Унція — 28,35гр.
Отже, звичні для нас
одиниці вимірювання не існували і
люди
користувалися
іншими
одиницями. У наш час більшість
обчислень ми виконуємо на уроках
математики, фізики, хімії, біології,
тобто в країні природничих наук.
Тому наступним виступом на
нашій конференції буде виступ природознавців.
У нашій країні ми розв’язуємо багато задач, в яких необхідно
виконувати різні дії. Ми маємо справи з дуже великими і з дуже маленькими
величинами, які записуємо за допомогою стандартного вигляду числа. Крім
того, нам доводиться теж переводити різні іменовані величини. При всіх цих
діях ми виконуємо множення на розрядні одиниці. Саме таке множення
пропонуємо виконати всім вам, щоб дізнатися
девіз країни «Природничих наук». Але спочатку
хочемо нагадати правила множення і ділення на
розрядні одиниці.
3,25*100
325 - « МІРКУЙ »
0,36*10
0,05 - « , »

0,5*0,1
0,325 - « ПРАВИЛЬНО »
2,5*1000
3,6 - « ТОЧНО »
345*0,01
0,36 - « ЧАС »
340,5:100
3,405 - « , »
2,5:10
623 - « І »
325:1000
2500 - « ВІДПОВІДАЙ »
62,3:0,1
0,2542 - « ШВИДКО »
254,2*0,001
3,92 - « ЧИСЛО »
0,25 - « ЗАПИСУЙ »
3,45 - « ЧІТКО »
Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко!
—
Вельмишановна комо, я надіюсь, що ви побачили, яке
застосування мають десяткові дроби в країні природничих наук. Всі
учасники конференції не помиляються і правильно виконують обчислення,
отже, ставлять вас на відповідне місце. І я вважаю, що девіз країни
природничих наук може стати девізом усіх науковців. Але це не єдине країна,
де застосовують десяткові дроби. Отже, наступний виступ мешканців країни
митців пензля (виступ учнів).
— Шановна комо, ми, творці прекрасного, теж вміємо оперувати
десятковими дробами. При змішуванні фарб
нам треба брати співвідношення між
кольорами, щоб отримати потрібний відтінок.
Але в нашій країні з’явилася злодійка і
сьогодні ми хочемо засобами мистецтва
показати пригоду, що трапилася з комою в
нашій країні.
— Страшна чорна клякса захопила в
полон кому, і в нашій країні почався безлад.
Ми не могли змішувати фарби і малювати
картини. Сміливі дівчинка з хлопчиком погодилися нам допомогти і
вирушили на пошуки клякси.

- Отже, комо, бачите, як діти прагнули
визволити вас з полону і врятували
нашу країну від лиха. Бо якби вас не
вдалося врятувати, а клякса захопила всі
кольори в полон, то все навкруги було б
чорне, і життя стало б нецікавим.
—
Прошу слова. Я згодна з
митцями пензля. У нашій країні музикознавців теж шанують прекрасне. І
допомагають нам у цьому дроби. Є дроби звичайні, десяткові, а в нашій

країні ще й музичні. Половина музична визначає тривалість ноти і
проспівується раз «і», два «і». Вона має такий вигляд:
Це половина цілої ноти.
А це ціла нота. Як і в математиці, ціле - це одиниця, її
можна не тільки ділити на дві рівні частини, а й на чотири, вісім,
шістнадцять. Ці дроби в нашій країні мають свої назви:
Чверть (1/4;0,25)
Восьма (1/8;0,125)
Шістнадцята (1/16;0,0625)
Дроби показують розмір музичного твору. Різні твори
мають різні розміри. Наприклад, вальс має розмір 3/4, марш 2/4 або 4/4. Як
багато в музиці математики : і розміри, і тривалість нот. Та це ще не все. У
нашій країні можна збільшити тривалість нот в 1,5 рази.
Для цього потрібно поставити
праворуч від ноти крапку, ось так.
Це
музичне
множення.
Думаю, вам буде цікаво знати, що існує музичне додавання. Щоб додати
тривалість до однакових за висотою нот, використовують такий запис:
А зараз ми пропонуємо розв’язати
музичний
сувенір-приклад,
де
числа
зашифровані тривалістю нот.

Виконати це завдання пропонуємо під звуки
чарівної музики.
Отже,
звірмо
результати
(1,1875).
Отже, ми бачимо, що в будьякій галузі, в будь-якій країні
знаходиться застосування десятковим
дробам.
—
Сподіваємось,
вельмишановна комо, що ми на нашій

конференції змогли показати Вам роль коми в різних галузях. Ще дамо слово
представникам країни мовознавців.
— Вельмишановна комо! Нам, мешканцям країни мовознавців, дуже
прикро , що сталося таке непорозуміння. А зараз, мабуть, у нашій країні
панує повний безлад. І ми б дуже хотіли ,щоб ви повернулися назад . Всі ми
вас поважаємо і цінуємо. Підтвердженням цього можуть бути казки і вірші,
присвячені вам, в яких оспівують ваше значення. Наприклад, вірш Дмитра
Білоуса «Як цар повелів».
Виступ учня команди мовознавців.
Доводилось чути мені:
«Навіщо ті коми дурні? —
Казав п´ятикласник-хлопчак. —
Зі слів зрозуміло і так!»
На це я казав у одвіт:
є притча старезна, як світ,
переказ про вирок царя,
коли привели бунтаря.
Слузі він диктує в ту мить:
«Карати не можна простить».
Той пише, як цар повелів,
а коми не ставить між слів.
І ось на майдані для страт —
бунтар у кайданах. І кат,
що мав за царя відомстить.
«Карати, не можна простить», —
слуга об´явля рішенець.
Аж руку підносить мудрець
(усі шанували його):
— Не так прочитав ти, слуго. —
Бо встиг зазирнуть тайком,
що коми у тексті нема.
Взяв вирок, поправив умить:
«Карати не можна, простить».
Побачив, що кома змогла?
Така колись притча була!
Гаразд, шановні мовознавці, переконали, я повертаюсь назад бо у
вашій країні буде безлад без мене. На вашій конференції я побачила,
наскільки важлива кома в записі десяткових дробів. Дякую вам за це.
III. Рефлексивно-оцінювальний етап.
Підсумовуючи результати конференції, пригадаймо деякі факти про
дроби.

ПИТАННЯ ДО КРОСВОРДУ
1. Якій знак відділяє ціле від дробової частини.
2. Як називається розряд, який знаходиться на другому місці після
коми праворуч?
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3. Як називається частина десяткового дробу, яка пишеться після
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коми?
4. Звичайний, музичний, десятковий.
5. Що відокремлює чисельник від знаменника?
6. Що пишеться над рискою дробу?
7. Перший розряд дробової частини.
8. Частина дробу, яка записується ліворуч від коми?
9. Розрядна одиниця, при множені на яку кома зміщується праворуч на два
знаки.
10. 0,45 кілограма = 1 ….
Ключовим словом нашого кросворду є «Особистість». Всі ми з вами
неповторні і маємо своє призначення в житті. Тому кожному з нас потрібно
знайти справу до душі. І вам дається такий шанс.
Домашнє завдання: до наступного засідання ви можете скласти
кросворд, казку або вірш про кому; виготовити картки для математичного
лото на дії з десятковими дробами.

