Математика 2 клас
Тема уроку. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2.
Вправи і задачі на дії різних ступенів.
Мета уроку. Закріпити вміння розв’язувати задачі на дві дії різних
ступенів, розв’язувати приклади з використанням таблиці множення числа 2;
розвивати логічне мислення, математичну мову, пам'ять, увагу. Виховувати
культуру письма, старанність.
Тип уроку. Урок-подорож.
Обладнання уроку. Ілюстрації до казки «Колобок», математичні віяльця,
цифри-картки.
Хід уроку.
І. Організація класу.
Вчитель Любі діти! У наш клас
Завітали гості нині.
Привітайте в добрий час
Гостей посмішкою щиро.
Діти

Ми вам раді, люди добрі,
І вітаємо щиро вас,
І запрошуємо ласкаво
На урок у 2 клас
ІІ. Контроль, корекція і закріплення знань учнів.

1. Логічна хвилинка.
Вчитель Діти, ви любите казки? Я також. А чи хочете довідатись, яка казка
завітала сьогодні до нас на урок? Для цього вам необхідно поставити цифрикартки у порядку зростання.
(Додаток №1)
Вчитель А тепер прочитайте назву казки. Чи пам’ятаєте скільки героїв у казці
«Колобок»? Щоб ви довго не гадали, я пропоную завітати в казку. А допоможе
нам у цьому її головний герой.
(Додаток №2)
Учень

Я – маленький Колобок

Ваш рум’яненький дружок.
По стежині я скакав,
В клас до вас ось завітав,
Вас у казку поведу
Математики навчу.
Вчитель Щоб вирушити у казку перевіримо чи все необхідне ви підготували.
Нам потрібно: підручник, зошит, ручка, а ще увага, кмітливість, старанність,
знання. Готові? Тоді у путь!
(Додаток №3)
Вчитель Бабця Колобка спекла
І поклала край вікна,
А зараз вас просить, діти,
Скільки буде полічити?
2. Усна лічба (читаю римовані задачі, учні показують відповідь на
математичному віялі)
Вчитель
1) У школі, серед дубів,
Веселий дзвоник продзвенів.
Маленьких лісових звіряток,
Він до навчання запросив:
Аж 3 бобреняти і 3 лисеняти,
Ще 3 зайченяти і 3 більченяти.
Скільки звіряток записано в клас?
Хто порахує першим із вас?
У Єгора 3 – мухомори,
У Оленки – 4 опеньки,
Іванко знайшов 3 поганки,
Дві сестричко – по 2 лисички.
Ігор – 5 молодих маслюків.
Їстівних скільки буде грибів?

Три ромашки жовтоокі,
Дві волошки синьоокі
Діти мамі дарували.
Скільки ж квітів назбирали?
2) Гра «Риболовля»
(На набірному полотні розташовані приклади, закриті фігурками рибок.
Учні по черзі підходять і ловлять рибок. Якщо вірна відповідь, забирає
рибку собі, якщо ні – залишає.)
(Додаток №4)
ІІІ. Актуалізація опорних знань. Повторення вивченого.
Вчитель Колобок лежать втомився
Скік з віконця й покотився.
І у лісі опинився.
Там він Зайчика зустрів.
Той йому таке звелів:
«Ти уважно полічи,
Що отримав запиши».
- Колобок дуже хвилювався, спішив. Чи вірно він розв’язав приклади?
(Додаток №6)
IV. Повідомлення теми і мети уроку.
Вчитель Сьогодні будемо закріплювати знання таблиці множення числа 2.
Ознайомимось зі складеними задачами на 2 дії різних ступенів, знаходити
значення виразів на 2 дії різних ступенів.
Втік від Зайця Колобок,
Аж на зустріч суне Вовк.
Рахувати він не вмів
І нас з вами попросив
(Додаток №7)
Робота з підручником №636 (усно)
1) Скласти таблицю множення числа 2.

Гра «Чарівні яблучка»
(Додаток №8)
2) Розв’язування прикладів з коментуванням (№637)
3) Фізкультхвилинка
Коло млинське
Млинське коло
Повертається навколо
Меле, меле безупину
Цілісіньку довгу зиму.
Пекар пече хліб біленький
Білий, пухкий, рум’яненький
Шусть у пічку, треба лізти,
Щоби дітям було їсти.
Вчитель Колобок від Вовка втік.
Коли глянь – іде Ведмідь.
Колобку допоможіть
І задачу розв’яжіть.
(Додаток №9)
Робота з підручником.
1. Завдання № 638
- Про що говориться в задачі?
- Про що потрібно довідатися?
- Розгляньте розв’язання задачі та поясніть, що означає кожне з чисел і що
знаходили кожною дією? (На дошці записую розв’язання задачі)
1) 2 * 5 = 10 (л)
2) 10 + 6 = 16 (л)
Відповідь: 16 літрів.
2. Аналіз задачі з наступним самостійним розв’язанням (№639).
- Що відомо в задачі?
- Що потрібно знайти?

- Запишемо коротку умову й проставимо числові дані:
Було - ?
Відрізали – 4п по 2 м
Залишилося – 24 м
- Який компонент у задачі невідомий? (зменшуване)
- Як його знайти? Що потрібно знати для цього? (До від’ємника додати
різницю)
- Назвіть від’ємник. («Відрізали»)
- Назвіть різницю. («Залишилося»)
- Підставте замість слів числові значення та розв’яжіть задачу.
(учні високим або достатнім рівнем начальних досягнень виконують
розв’язання самостійно, учні з початковим або середнім рівнем за схемою
розв’язання
*
відрізали

+
залишилося

Самоперевірка. Розв’язання запропоноване на дошці).
V. Узагальнення й систематизація знань.
Вчитель Від Ведмедя теж утік
І Лисиці впав на ніс.
Колобочка виручайте
«Веселу геометрію» зустрічайте
(Додаток № 10)
Гра «Весела геометрія»
(Додаток №11)
Вчитель А зараз «смачну геометрію зустрічайте»!
(На столі з’являється бісквітний пиріг прямокутної форми )
(Додаток №12)
(Учень, який правильно виконав завдання пригощає присутніх пирогом)
VI. Підсумок
Вчитель Всі завдання розв’язали,
Перешкоди подолали,

Тож мерщій, часу не гайте,
Що робили – пригадайте!
(Додаток № 13)
Інтерактивна технологія «Мікрофон»
- Які види завдань виконували?
- Що таке множення?
- У якому випадку сума заміняється множенням?
VII. Оцінювання
Вчитель Колобка ми рятували,
Так завзято працювали
Всі завдання розв’язали
Скажем дружно ми усі,
Що ми просто «Молодці»!
(Колобок роздає дітям подарунки, мандаринки, до яких прикріплено фігурку
колобка, вирізаного з картону, а на ній – оцінка, зароблена на уроці).
VIII. Домашнє завдання
1. Завдання № 641(Розв’язати задачу)
2. Завдання №642 (Виконати геометричне завдання).
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2*3+6=
4 +18 =
1 * 2 + 48 =
2 * 5 + 40 =

Додаток №5

Додаток № 6

28 + 4 = 40

18 + 13 = 31

2*5=7

2 * 3 = 10

40 – 30 = 1

94 + 0 = 10

Додаток №7

Додаток №8

Гра «Чарівні Яблучка»
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Додаток №9

Додаток № 10

Додаток №11

Гра «Весела геометрія»
а) намалюйте фігуру, не відриваючи руки, й не
проводячи двічі по одній і тій самій лінії.

Додаток № 12

б) розділіть пиріг прямокутної форми двома розрізами
на частини так, щоб вони мали трикутну форму.
Скільки вийде частин?

Додаток №13

