Вчитель математики Княгининської ЗОШ І-ІІІ ст.
Людмила Сергіївна Швагрун
6 клас
Тема. Множення дробів. Розв’язування задач.
Мета: вдосконалювати знання учнів про множення дробів в повсякденному
житті; закріпити вміння учнів розв’язувати задачі життєвого змісту, які ґрунтуються на множенні дробів; формувати в учнів цілісне уявлення про систему знань для майбутнього навчання і життя; розвивати увагу, творчі здібності, гнучкість мислення; виховувати культуру математичного мовлення, активність учнів, інтерес до здобуття нових життєво необхідних знань.
Тип уроку: урок розв’язування задач і вправ.
Форма уроку: урок-мініпроект.
Обладнання: комп’ютер, картки для бліц-тесту, портрет математика
М.П.Кравчука, електронна версія потрібних завдань до уроку.
Хід уроку.
Девіз уроку: Цифри не керують світом, але вони показують, як керується
світ.
Й.В.Гете
І. Організація класу.
Вступне слово вчителя.
Діти, кожен із вас мріє обрати певну професію. Тиждень назад ми запланували проект, який сьогодні будемо презентувати. Кожен з вас мав знайти або
скласти задачу, яку треба розв’язати людям, омріяних вами професій. Для
розв’язання задачі потрібно було використати знання з теми «Множення
дробів».
ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.
1. Усне опитування.
1. Чому дорівнює добуток кількох дробів?
2. Які закони множення ви знаєте?
3. Як знайти дріб від числа?
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2. Гра «Ромашка»

3. Бліц-тест
На екрані монітора почергово відображаються тестові завдання. Учні
на картках пишуть відповіді. Опісля обмінюються картками. Коли на екрані
відображаються відповіді, олівцем перевіряють роботу сусіда, виставляючи
кількість набраних балів.
Прізвище:_______________
1

2

3

4

Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5
Тест 6
Набрано балів:___________
Перевірив:______________
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ІІІ. Захист проекту
1. Вчитель.
Зараз кожен з вас поділиться своєю мрією і презентує відповідну задачу.
2. Слайд-шоу.(Демонстрація картинок різних професій і відповідних задач).
3. Розв’язування задач.
Перукар.

Задача 1

Перукарня приймає волосся. 1 кг волосся, довжиною
30 см, коштує 4000 грн. Кожні наступні повні 10 см
вартують 1/5 від основної суми. Скільки гривень коштує волосся Тані, якщо довжина його становить 50 см
і вага 250 г?
Садівник.

Задача 2

Петро бажає посадити фруктовий сад з
36 дерев. 2/9 усіх дерев планує засадити яблунями. Скільки яблунь хоче посадити Петро?

Кондитер.

Задача 3

Кондитеру потрібно спекти великий святковий
торт з п’яти однакових коржів. Згідно рецепту, на
один корж потрібно 1 ½ столової ложки какао.
Скільки какао потрібно для випікання всіх коржів
для торта?
Таксист.

Задача 4
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Автомобіль рухається зі швидкістю 64 км/год. Яку відстань він проїде за
1год15хв?

Лікар.

Задача 5

Хворому потрібно тричі на день приймати по

таблетки деякого препарату. Курс лікування
становить 14 днів. Препарат можна купити в блістерах по 4 таблетки. Скільки блістерів потрібно придбати для курсу лікування?
Будівельник.

Задача 6

Потрібно приготувати цементовий
розчин, в якому маса цементу складає

маси піску. Скільки треба додати
цементу до 360 кг піску?

Продавець.

Задача 7

Продавець отримує заробітну плату

1500 грн плюс

від виручки. Яка за-

робітна плата буде за вересень, якщо виручка становить 32000 грн?
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Пасічник.

Задача 8

Для підгодівлі бджіл восени варять сироп:

на 1 л води дають 1

кг цукру. Скільки

цукру треба дати на 8 літрів води?

Медсестра.

Задача 9

Медсестрі потрібно поставити хворому крапельницю з двох препаратів. Другий препарат повинен становити об’єму першого. Який об’єм другого препарату треба взяти, якщо об’єм першого
становить 300 мілілітрів?
Маляр.

Задача 10

Маляру потрібно розфарбувати паркан.

Паркан має висоту 1

м, а огорожа має

форму квадрата зі стороною 24м. Скільки
кг фарби треба купити, якщо на 1м2 пар-

кану достатньо
Кухар.

кг фарби?

Задача 11

5

Кухарю треба приготувати салат з капусти, моркви і цибулі на 120 порцій.
Вага однієї порції 70 грам. Капуста має станови-

ти

, морква –

, цибуля –загальної маси

салату. Скільки треба кожного виду овочів?

Спортсмен.

Задача 12

Спортсмену потрібно за тиждень збільшити
довжину стрибка з місця на 56 см.

Тренуватися він починає з понеділка. На скільки
сантиметрів далі спортсмен має стрибати наприкінці четверга, якщо рівномірно розподілить навантаження?
ІV. Історичний екскурс.
Миха́йло Пили́пович Кравчу́к — український
математик Наукові праці М. Кравчука широко
використовували американські автори першого у
світі комп'ютера.
Учасник багатьох міжнародних математичних
конгресів. Мав широкі контакти із світовою математичною громадськістю. Співавтор першого
тритомного словника української математичної
термінології. Наукові праці стосуються багатьох
розділів математики.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%
D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
6

%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 cite_note.D0.95.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D1.96.D1.8F_.D1.96.D1.81.D1.82.D0.

—
Відомий і невідомий - можна сказати про нього. Він прожив 50 років.
У 1928-ому став наймолодшим академіком. Його математичними відкриттями та працями користується весь науковий світ. Утім у світі не знали лише
одного: що він - з України.
Його розробки американці та японці застосували на телебаченні. Його
учень, конструктор Сергій Корольов став усесвітньовідомим ученим. Уже в
21 сторіччі ЮНЕСКО внесла ім'я М. Кравчука до переліку найвизначніших
осіб.
Він відомий ще й тим, що першим в Україні почав писати математичні
праці українською мовою, за що був оголошений «націоналістом» і запроторений до більшовицьких концтаборів.
У Луцьку встановлено меморіальну дошку Михайлу Кравчуку на приміщенні
колишньої гімназії, де навчався майбутній учений.
У Києві (КПІ) на алеї слави поставлений
пам'ятник Михайлу Пилиповичу Кравчуку, з
його видатними словами Моя любов це
Україна і математика... .
BE.D1.80.D1.96.D1.97_.D0.A3.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.97.D0.BD.D0.B8-1

V. Підсумок уроку. Розгадування математичного кросворду
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Його пишуть над рискою дробу.
Назва дробу ¼.
Закон множення.
Число, яке записують як частку від ділення натуральних чисел.
Ділення чисельника і знаменника дробу на одне і те ж саме число.
Закон множення.
Дріб із знаменником 12.
У виділених клітинках записано ім’я вченого, який ввів знак множення
«·».

VI. Домашнє завдання.
Повторити §12,14, виконати тестові завдання №1, 2, 3, 6, 7 (с.111-112).
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