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                                               План проведення  

І. Теоретична частина 

        1. Про особливості організації навчання першокласників в системі 

розвивального навчання Б.Д. Ельконіна – В.В. Давидова.  

Голова Ресурсного центру Швець С.М. 

         2. Методичні рекомендації  щодо  адаптації  учнів до школи (перші два 

тижні у школі).  

Учитель початкових класів Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 Буряк Г.М. 

         3. Методичні рекомендації щодо формування в класах РН норм 

співробітництва.  

Голова МО Лебедєва І.В. 

          ІІ. Практична частина 

        Моделювання уроків математики в 1 класі 

Учителі  початкових класів Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 Швець С.М., 

 Буряк Г.М. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ЗАСІДАННЯ 

 РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

1.При організації навчально-виховного процесу у першому класі 

враховувати психологічні і вікові особливості шестирічних дітей з метою 

подолання  труднощів, які у них виникають з початком шкільного життя. 

Учителі початкових класів 

Протягом навчання у 1 класі 

2. Проводити систему занять в межах навчального предмета «Введення в  



шкільне життя», так і інших навчальних предметів, використовуючи такі 

прийоми: 

- спільна діяльність – гра; 

- «гра» дорослого з дітьми, де дорослий задає їм зразок  взаємодії на правах 

рівноправного партнера; 

- безпосереднє навчання дітей взаємодії під час ситуації загальної задачі, 

коли дорослий підказує їм, допомагає сумісними зусиллями розв’язати 

поставлену задачу; 

- введення в колективну гру «управляючого» (одного з дітей), який би 

диригував грою інших учасників і тим самим навчався одночасно враховувати 

позиції всіх, хто грає; 

- введення в гру двох «управляючих» із взаємно протилежними позиціями 

таким чином, щоб протягом всієї гри вони вчилися утримувати спільну задачу, 

зберігаючи при цьому відносини змагання; 

- гра, у якій дитина виконує одночасно дві ролі із взаємно протилежними 

інтересами, завдяки яким у неї формується уміння разом роздивлятись позиції 

сторін. 

Учителі початкових класів 

Вересень 2016 р. 

3.Упроваджувати у практиці роботи методичні рекомендації щодо 

адаптації учнів до навчання у школі.  

Учителі початкових класів 

Вересень 2016 р. 

4.Упроваджувати у практиці роботи методичні рекомендації щодо 

формування в класах РН норм співробітництва  у 1 класі. 

Учителі початкових класів 

Упродовж навчання у 1 класі 

   5.Рекомендувати запропоновані методичні розробки уроків математики у 

1 класі з теми «Перекроювання фігур. Рівновеликі і рівноскладені фігури» для 

упровадження у практику роботи вчителів 1-го класу. 



Про особливості організації навчання першокласників в системі 

розвивального навчання Б.Д. Ельконіна – В.В. Давидова 

Швець С.М., голова Ресурсного центру 

 

             Відповідно до вікової періодизації Д.Б.Ельконіна кожен віковий період 

характеризується певною соціальною ситуацією розвитку  (ставлення дитини 

до дійсності); провідною діяльністю, в якій інтенсивно відбувається  

оволодіння дитиною цією дійсністю; основним новоутворенням, що виникає 

наприкінці кожного періоду. 

              Учитель, який починає працювати з дітьми в першому класі, повинен 

знати, що: 

- пам’ять та уява вже повинні бути сформовані, тому що ці психічні 

функції були головними психічними новоутвореннями попередньої 

вікової категорії; 

- дитина йде до школи в період кризи у власному розвитку, що накладає 

певний відбиток на його поведінку. В цей нетривалий період часу дитина 

переходить від орієнтації на засвоєння соціальних норм  і  відносин (у 

дошкільному віці засвоєння цих норм відбувалось у рольовій грі, що є 

ведучою формою діяльності) до переважної спрямованості на засвоєння 

способів дій з предметами ( у молодшому шкільному віці провідною  

буде навчальна діяльність); 

- безпосередньою передумовою навчальної діяльності є ігри за правилами, 

що з’являються наприкінці дошкільного віку і безпосередньо передують 

навчальній діяльності. У ній дитина повинна була навчитися свідомо 

підкорюватись певним правилам, причому ці правила легко стають для 

неї  внутрішньою потребою; 

- виявити особливості готовності дитини до школи можливо через 

особливості взаємодії першокласника з дорослими (педагогами, 

батьками), однолітками і самим собою. 



Отже, саме у сфері спілкування дитини з дорослим до закінчення 

дошкільного віку відбуваються суттєві зміни. Якщо спробувати визначити їх 

одним словом, то це буде довільність. Спілкування з учителем може скласти 

першу групу труднощів дитини. Таке спілкування набуває певного 

контексту, стає поза ситуативним. До початку навчання в школі у 

спілкуванні з дорослим діти стають здатними спиратися не на власний 

ситуативний досвід, на весь той зміст, який створює контекст спілкування, 

розуміння позиції дорослого та умовного сенсу питань учителя. 

Отже, ці риси необхідні дитині для прийняття навчальної задачі – одного 

з найважливіших компонентів навчальної діяльності. Що означає «уміти 

приймати навчальну задачу»? Це означає здатність дитини виділяти питання 

– проблему, підкорювати їй свої дії й спиратися не на особисту інтуїцію, а на 

ті логічні смислові відносини, що відображені в умові задачі. У 

протилежному випадку діти не зможуть розв’язати навчальні задачі не тому 

що у них відсутні уміння та навички чи у наслідку інтелектуальної 

неспроможності, а тому що їх спілкування з дорослим розвинене на 

недостатньому рівні. Вони будуть або хаотично діяти із запропонованими, 

наприклад, числами, або підміняти навчальну задачу ситуацією прямого 

спілкування з дорослими. Таким чином, педагоги, які працюють в першому 

класі, повинні пам’ятати, що  довільність у спілкуванні з дорослим 

необхідна дитині для прийняття навчальної задачі. Причиною виникнення 

довільності  у спілкуванні є сюжетно - рольові ігри. Тому треба з’ясувати, чи 

вміють діти в першому класі грати в такі ігри. 

           Друга група труднощів роботи педагогів з дітьми у першому класі 

може бути пов’язана з недостатнім розвитком спілкування та здатністю 

дітей взаємодіяти один з одним. Загальноприйнятим стало положення про 

те,  що психічні функції спершу складаються в колективі у вигляді 

відношень дітей, а потім стають функціями психіки індивіда. Цей принцип у 

повній мірі відноситься до навчальної діяльності учнів. 



          Отже, тільки відповідний рівень розвитку спілкування учня з 

однолітками дозволяє адекватно діяти в умовах колективної навчальної 

діяльності. Виявилось, що спілкування з однолітками пов ’язані з таким 

важливим елементом навчальної діяльності, як навчальна дія. Оволодіння 

навчальними діями  дає можливість дитині засвоювати загальний спосіб 

ров’язання цілого класу задач. Діти, які не володіють загальним способом, 

як правило, можуть розв’язувати тільки  однакові за змістом задачі.  

Засвоєння загальних способів дії потребує від дитини уміння подивитися на 

себе і свої дії зі сторони, потребує внутрішньої зміни позицій, об’єктивного 

відношення до дій інших учасників спільної роботи.  

          З метою формування належного рівня спілкування з однолітками 

можна провести цілу систему занять в межах як навчального предмета 

«Введення в шкільне життя», так і інших навчальних предметів, 

використовуючи наступні прийоми: 

- спільна діяльність – гра, у якій діти повинні узгодити  свої дії вже не за 

заданими особами , а за предметним змістом та смислом цієї діяльності ; 

- «гра» дорослого з дітьми, де дорослий задає їм зразок  взаємодії на правах 

рівноправного партнера; 

- безпосереднє навчання дітей взаємодії під час ситуації загальної задачі, 

коли дорослий підказує їм, допомагає сумісними зусиллями розв’язати 

поставлену задачу; 

- введення в колективну гру «управляючого» (одного з дітей), який би 

диригував грою інших учасників і тим самим навчався одночасно враховувати 

позиції всіх, хто грає; 

- введення в гру двох «управляючих» із взаємно протилежними позиціями 

таким чином, щоб протягом всієї гри вони вчилися утримувати спільну задачу, 

зберігаючи при цьому відносини змагання; 

- гра, у якій дитина виконує одночасно дві ролі із взаємно протилежними 

інтересами, завдяки яким у неї формується уміння разом роздивлятись позиції 

сторін. 



          Третя група можливих труднощів дітей на перших етапах навчання в 

школі  може бути пов’язана зі специфічним ставленням до себе, своїх 

можливостей та здібностей, до своєї діяльності та її результатів. Самооцінка 

дошкільника майже завжди завищена. З переходом у новий віковий період 

відбуваються серйозні зміни у ставленні дитини до самої себе. 

         Навчальна діяльність передбачає високий рівень контролю, який повинен 

базуватися на адекватній оцінці своїх дій та можливостей. Дітей із дошкільною 

самооцінкою небезпечно навчати за шкільним типом. Завищена самооцінка 

притаманна учню не тому що присутні нескромність і вихваляння, а тому що 

він не вміє подивитись на себе з боку та бачити інших із різних сторін, не знає, 

як аналізувати та співставляти свої та чужі роботи. Тому завдання педагога, не 

знижуючи штучно самооцінку дитини, навчати її «бачити» інших, показувати 

можливість переходу з однієї позиції на іншу при розгляді однієї й тієї ж самої 

ситуації, допомогти їй стати на позицію мами, учителя, вихователя. Знання 

педагогом особливостей психічного розвитку дитини до школи дасть 

можливість хоч якось пом’якшити входження дитини у новий психологічний 

вік. 

             Учитель повинен пам’ятати, що перший рік навчання дитини (особливо 

дітей-шестирічок)  повинен бути присвячений корекції  тих недоліків, які 

виникають в домашніх умовах  чи при сучасній освіті в дитячому саду. 

Повинно бути створене надпредметне або міжпредметне середовище, у якому 

будуть доводитись до певного рівня ті передумови, які необхідні для переходу 

на новий вид діяльності – навчальну діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації   

щодо  адаптації  учнів до школи (перші два тижні у школі) 

 

Учитель початкових класів Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 Буряк Г.М. 

 

               Першим етапом такої роботи повинен стати предмет «Введення до 

шкільного життя». Основна мета якого – допомогти майбутньому 

першокласнику  зробити його уявлення  про образ справжнього школяра більш 

змістовним, наближеним до того, що його реально очікує.  

               За формою, за манерою спілкування даний курс будується як навчання 

навичкам учбової співпраці. 

               Зусилля дітей та педагога повинні бути зосереджені на засвоєнні таких 

відносин: 

- умінні домовлятися; 

- умінні обмінюватися думками; 

- умінні розуміти та оцінювати один одного і себе таким чином, як це 

робить «справжній школяр». 

             Друга мета курсу – ввести дитину в «атрибутику» шкільного життя, 

виходячи з  особливостей роботи учителя  з предметним змістом  у системі 

розвивального навчання. 

              Педагог разом  з учнями виробляє свої «правила гри». У системі РН 

нічого не нав’язується зверху. Діти повинні свідомо прийняти певні правила і 

норми  через «проживання» їх у діяльнісній сфері. 

              Третя мета курсу – постаратися виявити стартові можливості дітей як у 

знаннях, так і в розвитку. Для педагога дуже важливо знати «стартові 

можливості дітей». 

               Під стартовими можливостями розуміють: 

а) в області знань – наявний рівень знань та умінь (як дитина вже може 

читати, писати, рахувати). 

б)в області розвитку дітей – рівень передумов навчальної діяльності : 

- уміння уважно і точно виконувати послідовні настанови вчителя; 



- уміння самостійно діяти за завданням педагога; 

- уміння орієнтуватися на систему умов задачі; 

- рівень розвитку пам’яті , уяви, наочно – образного мислення. 

           в) в області структурних компонентів розвитку особистості: 

- рівень сформованості взаємовідносин з дорослим;  

- рівень сформованості взаємовідносин з однолітками;  

- адекватність самооцінки; 

- рівень мотивації учнів. 

            Четверта мета курсу – познайомити з тими навчальними дисциплінами, 

які  діти повинні будуть у першому класі  вивчати. 

            Організаційно перші два тижні будуються таким чином: 

- кожного дня проводиться по три уроки; 

- перші уроки присвячені нормам співробітництва й відпрацюванню загальних 

правил та норм взаємодії; 

- другі уроки пов’язані з певними стартовими можливостями учнів; 

- треті уроки - презентація навчальних предметів. 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації щодо формування в класах РН 

 норм співробітництва (1 клас) 

Голова МО Лебедєва І.В. 

 

1. Турбота про здоров’я, зручність та працездатність потребує від педагога, 

що працює в системі РН не «призначати» правильну, здорову позу під час 

роботи на уроках, а ЇЇ «вирощування»: 

- із багатьох варіантів, які дозволяють дитині знайти, підібрати свою 

власну «правильну» позу, зручну для її тіла, пластики; 

- у ситуації відкритого вибору, вільного експериментування, в 

результаті якого будуть протипоставлені допустимі та недопустимі 

пози, кожну з яких треба «розіграти»; 

- у спілкуванні з учителем, який уміє постійно питати себе про межі 

допустимого. 

 Таким чином, на деяких етапах уроку дитина може попрацювати на килимі, 

стоячи в колі з групою однокласників і т.п. 

2. Треба дати дитині в разі потреби можливість вільно пересуватися по 

класу, вставати з місця під час уроку. Навчаючи дітей правилу 

взаємодопомоги, учитель пропонує дітям, коли їм дуже важко або вони 

відчувають невпевненість у чомусь, знайти в класі людину 

(необов’язково учителя), з якою вони можуть порадитись. Учні повинні 

мати змогу під час уроку тихо підійти до обраної людини, попросити про 

допомогу, не заважаючи іншим учням працювати. 

3. Одне з головних завдань педагога, який працює в системі РН, – 

формування уміння дитини слухати не тільки учителя, а й однокласників. 

Формування такого уміння потребує багато часу та зусиль учителя. В 

ході парної чи групової роботи є можливість зробити норми спілкування 

внутрішньо груповими.  



             Педагог не повинен забувати, що відсікаючи пряме спілкування 

між дітьми під час занять, він робить дитину більш безпорадною, 

незахищеною, несамостійною, а тому набагато залежною від учителя, 

схильною у всьому наслідувати його і не шукати своєї власної точки зору.  

4. Працюючи з учнями, які не піднімають руку, мало посміхаються, на 

виклик до дошки реагують панічно, учитель може запропонувати їм 

обрати собі надійних товаришів і вийти до дошки вдвох або втрьох. 

5. Можливість спілкування слід забезпечити фізично, організувавши 

простір для роботи, правильно розставив парти в класі. 

Отже, працюючи в класах РН, педагог повинен орієнтуватись на такі 

основні аспекти навчального співробітництва: 

- воно повинно будуватися як договір про співробітництво та  

взаємодопомогу, у складанні якого приймають участь обидві «високі сторони»: 

і учитель, і учень; 

- Кожного разу, пропонуючи нову форму навчальних взаємовідносин,  

учитель пропонує дітям ситуацію відкритого вибору між правильною  

(шкільною) та неправильною (дошкільною) поведінкою  і надає кожному 

можливість спробувати, приміряти на себе і те і інше: не на словах, а на ділі 

перейти від дошкільної до шкільної поведінки; 

- Норма – це завжди різноманіття рівнозначних  індивідуальних  

варіантів. Щоб допомогти дитині «підігнати» загальну шкільну норму до її 

індивідуальності, потрібен набір припустимих зразків в межах даної норми; 

-     Щоб допомогти дитині виконувати норму, недостатньо її 

сформулювати. Необхідно ввести засоби для регуляції та            саморегуляції 

нормативної поведінки; 

-      Всі норми шкільних взаємовідносин повинні носити загальний  

характер і регулювати не лише відносини «дитина – дорослий», а і відносини 

«дитина – дитина». При цьому нормативно значима поведінка ефективніше 

складається не у цілому класі, а малих дитячих групах, які є для дитини 

одночасно і групами підтримки. 



Моделювання уроків математики у 1 класі 

Учителі початкових класів Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 Швець С.М., 

 Буряк Г.М. 

Урок № 21 

Тема: Перекроювання фігур. Рівновеликі і рівноскладені фігури. 

Мета:  

-         закріпити уміння порівнювати предмети за різними ознаками; 

- практично застосувати винайдений спосіб порівняння фігур за площею; 

- сконстроювати спосіб порівняння фігур за площею через перекроювання. 

Тип уроку: розв’язання навчально-практичних задач. 

Обладнання: набори предметів для пошуку однакової ознаки, набори фігур 

для перевірки способу. 

                                          Хід уроку 

І.  Організація класу. 

ІІ. Створення навчальної ситуації. 

Завдання 1. 

Проводиться фронтально. Учитель демонструє учням пари предметів, які схожі 

лише за однією певною ознакою. 

- Діти 1- Я класу порівняли предмети. Вони стверджують, що в кожній парі 

предмети схожі лише за однією якоюсь ознакою. Перевірте, чи праві учні. 

1) Учитель демонструє дітям стрічку та смужку паперу однакового кольору, 

наприклад,  жовтого (інші ознаки не співпадають). 

- За якою ознакою порівняли предмети? (За кольором) 

2) Учитель демонструє дітям лінійку та стрічку однакової довжини (інші 

ознаки не співпадають). 

- За якою ознакою  ці предмети рівні? (За довжиною) 

3) Учитель демонструє дітям лінійку та смужку однакові за шириною (інші 

ознаки не співпадають). 



- За якою ознакою  ці предмети рівні? (За шириною) 

4) Учитель демонструє дітям коло з паперу та коло з тканини однакові лише 

за формою  (інші ознаки не співпадають). 

- За якою ознакою рівні предмети? (За формою) 

5) Учитель демонструє аркуш паперу та клаптик  тканини однакові за 

площею (інші ознаки не співпадають). 

- За якою ознакою ці предмети рівні? (За площею) 

- Доведіть. Яким способом скористалися? (Учні демонструють спосіб 

накладання фігур винайдений на попередньому уроці). 

- Молодці! Але у мене залишилась ще одна пара фігур. За якою ознакою 

вони рівні? 

ІІ. Розв’язання навчально-практичної задачі. 

6) Учитель демонструє квадрат з поліетиленової плівки та трикутник з 

паперу. Площа  їх  однакова. 

 

 

- За якою ж ознакою рівні предмети?  

Діти пробують порівняти предмети за всіма ознаками, приходять до 

висновку, що це «пастка», бо жодна з ознак не співпадає.  

- Ви знаєте, а учні з 1-Я класу продовжують стверджувати, що ці предмети 

мають спільну ознаку. 

Якщо діти не здогадаються перекроїти фігуру, можна їм запропонувати 

спробувати вирішити проблему в парах або групах. Якщо і в цьому 

випадку діти не знайдуть однакову ознаку, учитель говорить: 



- Ви знаєте, а діти 1 – Я класу стверджують, що предмети однакові за 

площею. Вони навіть знайшли спосіб це перевірити. 

- А у вас є спосіб порівняти предмети  за площею? 

- Є. Ми вміємо порівнювати способом накладання. 

- Спробуйте. 

Учитель роздає такі самі предмети кожній дитині. Діти шукають спосіб.                   

Вони  можуть обрати також роботу в парах або роботу в групах. 

Далі хід уроку може розвиватися за двома сценаріями. 

І варіант: діти самостійно, в парах або в групах знаходять спосіб 

перекроювання. У такому випадку учитель забезпечує «ситуацію радості 

відкриття способу». 

ІІ варіант: дітям не вдається «відкрити» спосіб. Тоді учитель говорить, що з 

кожним з предметів можна робити все: розрізати на частини, розривати. Діти 

знаходять спосіб. Учитель забезпечує  «ситуацію радості відкриття 

способу». 

Проміжна  рефлексія. 

- Чи вдалося довести, що діти з 1-Я класу були праві? 

- Яким чином? Як назвали би свій спосіб? Якщо діти не зможуть «знайти» 

слово «перекроювання», їм можна нагадати про роботу кравчині. 

Завдання 2. 

- Діти, а ви впевнені, що ваш спосіб дійсно працює. Я пропоную 

перевірити. 

- Спробуйте з частин трикутника скласти інші фігури рівні за площею 

квадрату. (Можна попрацювати в парах, оцінюючи роботу сусіда). 



 

- Доведіть.  

Завдання 3. 

- Пропоную вам з’ясувати, чи достатньо  квадрата, щоб скласти 

запропоновані  фігури. 

У кожної дитини набір потрібних фігур. 

 

 



Діти самостійно перекроюють квадрат таким чином, щоб одержати наступні 

фігури. (Кожній дитині видати стільки квадратів , скільки їй потрібно для 

роботи.) 

ІІІ. Рефлексія. 

- Який спосіб сьогодні відкрили? 

- Для чого вам потрібен відкритий спосіб? 

- Як ми назвали спосіб? 

- Спробуйте вдома навчити рідних працювати новим способом. 

 

Урок № 22 

Тема. Перекроювання фігур. Рівновеликі і рівноскладені фігури. 

Мета:  

-         закріпити уміння порівнювати предмети за площею; 

- практично застосувати винайдений спосіб порівняння фігур за площею 

через перекроювання; 

- ознайомити дітей з поняттями «рівновеликі» та «рівноскладені» фігури. 

Тип уроку: розв’язання навчально-практичних задач 

Обладнання: набір фігур для складання малюнка за зразком 

Хід уроку 

І.  Організація класу. 

ІІ. Створення навчальної ситуації. 

Завдання 1. 

Кожній дитині роздається трикутник та квадрат, рівні за площею та два 

кружечка однакові за площею. 



 

- Чи є перед вами фігури, рівні за площею? 

- Площі яких фігур порівняли швидко і легко?  (Кружечків). 

- Чому? (Діти розповідають про спосіб накладання). 

- Як ви думаєте, а трикутник і квадрат рівні за площею? 

- Яким способом це довести? (Діти демонструють спосіб перекроювання). 

Проміжна рефлексія. 

- Скільки способів порівняння фігур за площею ви відкрили? 

Робота  в парах. 

-Проговоріть один одному способи порівняння фігур за площею. 

ІІ. Створення навчальної ситуації. 

    Завдання 1. 

  Робота в групі. Кожній групі видається набір фігур для складання малюнка за 

зразком. 

До нас на урок завітали казкові герої. Відгадайте, хто це? 

1. До прогулянок він ласий, 

Є на мед чутливий нюх. 

Зветься плюшевий ведмедик, Всім відомо… 

(Вінні Пух) 

2. Він дружок звірятам, дітям, 



         Він живий, як я і ти, 

        Та таких на білім світі 

        Нам ніде більш не знайти 

        Це тому, що він не пташка, 

       Не лисиця, не комашка, 

        Не котисько, не щеня, 

        не бабак, не вовченя. 

        Він знімається в кіно 

        І відомий всім давно. 

       Упізнать його неважко, 

       Адже зветься....  

 

 

- Ці казкові герої – справжні друзі, а ще вони дуже люблять подорожувати. 

Сьогодні вони приплили до нас на…. 

Не ягня, не кінь, не поні 

Стоїть смирно на припоні. 

Біля берега живе, 

Відв'яжи і попливе. 

   На дошці вивішується малюнок. 

 



 - Складіть  такий човник, як у мене, з фігур, що отримали. 

- Як ви думаєте, чи можна з цих фігур скласти інший предмет? 

- Спробуйте  зробити для наших казкових героїв інший вид транспорту, на 

якому вони поїдуть до казкової країни Математики. Для цього використайте всі 

фігури, які у вас є в наборі. 

 

Ні вівса не їм, ні сіна. 

Дайте випити бензину –  

Усіх коней обжену, 

Куди хочеш побіжу. 

 

  На дошці вивішується малюнок. 

 

 

 - Чи вдалося вам виконати моє завдання? 

- Чи всі фігури ви використали? 

- Отже, що ви можете сказати про площі човника і машини? А які вони за 

формою? 



- Доведіть свою думку? 

- Як би ви назвали фігури, які мають однакову площу, але різні за формою. 

Діти пропонують назви. Якщо діти не знайдуть правильну назву, учитель 

вводить поняття «рівновеликі» фігури. 

Завдання 2. 

У дітей набори, які складаються з таких фігур: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітям пропонується у групах скласти різні складені фігури,  використавши всі 

деталі.  

- Кому це вдалося?  

Кожна група демонструє свою роботу. 

- Що можна сказати про площі ваших фігур? Доведіть, що вони однакові за 

площею. 

- А які ваші складені фігури за формою? 

- Скільки частин у ваших складених фігурах? 

- Як би ви назвали ці складені фігури? 

Учитель вислуховує всі версії та повідомляє, що такі фігури називають 

рівноскладеними. 



Проміжна рефлексія. 

Робота в парах. 

Діти повідомляють один одному,  які фігури називають рівновеликими, а які 

рівноскладеними. 

ІІІ. Розв’язання навчальн- практичної задачі.  

Завдання1. 

-  Звірятка з лісної школи отримали таке завдання: з частинок скласти фігури. 

Ось що в них вийшло. 

Ведмедик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисичка 

 

 

 

 

 

Зайчик 



- Які з цих фігур можна назвати рівновеликими? А рівноскладеними? 

- Чому фігури ведмедика і лисички ми не можемо назвати 

рівноскладеними, адже вони складаються з трьох частин? 

Завдання 2. 

Робота з підручником. Гра «Танграм». 

Рефлексія. 


