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Мета: конкретизувати, як працює раніше відкритий спосіб розв’язування 

простих задач для розв’язування складних задач; формувати вміння ставити 

точні запитання, пов’язані з особливостями відомих способів; виконувати 

навчальну взаємодію в різних формах роботи; виховувати повагу до думки 

іншої людини,  ввічливість, бажання прийти на допомогу, вивчати нове. 

Обладнання: картки для парної  та групової роботи  

Тип уроку. Розв’язування окремих задач. 

Хронометраж уроку 

№ 

з/п 

Зміст Час 

(у хв.) 

1. Створення учбової ситуації 4 

 2. Ситуація успіху. 5 

3. Постановка окремих задач. 7 

4. Розв’язування окремих задач. 9 

5. Хвилинка відпочинку. 2 

 6. Розв’язування окремих задач. 5 

7.  Рефлексія. 4 

8. Домашнє завдання. 4 

   

 

 

 

 



1.Створення 

учбової ситуації 

- Зможете перевірити  перевірити, чи правильно 

складені формули до схеми?  

                   180 

       20 

                      х 

20+ 20+х= 180(- Чому не можемо додати  х ?) 

20 * х= 180   

180= х * 20 

20: 180= х (-У  попередньому рівнянні поміняли 

місцями і воно підходить до схеми? А  це рівняння 

не підходить?) 

Х= 180:20 (- Як точніше назвати це рівняння?) 

 

Працюють 

фронтально. 

 2. Ситуація 

успіху. 

- Якщо ви добре вмієте працювати ці схемою  та 

рівнянням,тоді ви легко  розв’яжете задачі. 

Відкриваємо зошити і самостійно працюємо. Біля 

дошки мовчки працює … 

 

Для школи купили 7 наборів кольорового 

паперу по 20 грн. за кожен набір . Скільки 

грошей заплатили за покупку? 

- Всі погоджуються зі схемою на дошці? 

- Хто поясне як міркував біля дошки… ? 

( Схема на множення . 20 допоміжна мірка, бо по 

20 грн.. 7 кількість мірок. Х – невідоме ціле.) 

Запишіть формулу.  Х= 20* 7, х= 140(грн.) 

Повторюю питання щоб записати відповідь. 

 

Читаю ще одну задачу. 

Мама купила до свята банани у в’язках в одній 

в’язці 5 бананів. У другій в’язці 7 бананів, в 

третій – 4 банани. Скільки всього бананів 

купила мама? 

- Всі погоджуються зі схемою? 

- Хто поясне як міркував біля дошки… ? 

- Чому саме додавання, адже банани у в’язках?  

- Що головне ? 

(Частина (мірка) повинна бути однакова. ) 

Повторюю питання щоб записати відповідь. 

 
 

Діти 

виконують 

завдання 

самостійно з 

наступним 

поясненням і 

записом у 

зошит. 



4. Постановка 

окремих задач . 

Переконали , тоді ви легко знайдете задачі з 

пастками: 

1. Для дитячого садка купили 10 однакових 

наборів кубиків. Скільки кубиків 

привезли до дитячого садка? 

2. Мама вранці випила 18 чашок кави, а 

ввечері 10 чашок кави. Скільки всього 

кави випила мама? 

3.  До магазину привезли 10 ящиків 

лимонаду по 20 пляшок у кожному. Ящики 

розвантажили за 15 хвилин. Скільки 

пляшок лимонаду привезли до магазину? 

4. Для прикраси ялинки школа купила 10 

червоних кульок, синіх на 5 більше, ніж 

червоних. А  жовтих у  3 рази більше,  ніж 

червоних. Скільки всього кульок купила 

школа для прикраси ялинки? 

 

 

- Яка задача залишилася? Ви хотіли  б 

попрацювати над нею? 

  

Парна робота. 

 

Діти 

працюють на 

картках для 

роботи в парі. 

 

 

Пара учнів 

працює біля 

дошки 

 

 

 

 

 

 

4. Хвилинка 

відпочинку 

Втомилися трішки , дружно працювали ?  

Пора й відпочити. 
 

Гімнастика 

для очей 

5. Постановка 

окремих задач . 

Об’єднайтеся  в групи  і накресліть схему до задачі. 

 

 

 

6.Розв’язування 

окремих задач. 

Варіанти роботи в групі : 

       10 

     10         5     

                                          Х 

                  3 

- Чим відрізняється схема  від попередніх 

схем? 

- Зі скількох частин складається ціле? 

Складіть формулу для розв’язання задачі. 

- Яку би  назву дали цій  задачі?  

- А попереднім? 

 

Групова 

робота. 

 



Х= 10+ 10+5+ 10*3, або 

Х= 10*5+5,   х= 55(кульок) 

 

 

7. Рефлексія. - Чи зможете серед схем вибрати схему до складної 

задачі?            х 

1) 

          а                     с 

                в 

 

                         х 

2) 

           а                    в       

                с                  к 

                         х 

3) 

             а                в 

 

 

  4) 

        а      

        а        в  

                                          Х 

                  5 

 

5)         

        а          

                                          Х 

            3 

- Що запам’ятали сьогодні на уроці? 

Кому подякуємо за урок? За що ви подякуєте  …? 

- Що для вас було легко, а що складно на 

уроці? 

- У кого із вас виникають ще труднощі при 

розв’язуванні складних задач? 

- Над чим працюватимемо завтра на уроці? 

 

 

 

 

 



 

8. Домашнє 

завдання. 

- Яке завдання хотіли б отримати? 

Вибрати ті задачі , які можете розв’язати . 

1. Для дитячого садка купили 6 коробок олівців 

по 7 грн. кожна і 12 альбомів по 10 грн.  

Скільки коштує вся покупка? 

2. Для продажу в автосалон привезли  8 

платформ по 6 автомобілів на кожній. 

Скільки всього автомобілів доставили для 

автосалону? 

3. Посадили 7 рядків смородини по 5 кущів у 

кожному. Потім посадили ще 9 кущів малини. 

4. На машину навантажили 30 мішків цукру по 

50 кг у кожному і ще 300кг борошна. Яка 

маса вантажу на машині? 

5. Книжка котує  45 грн. , зошит на 35грн. 

дешевше , ніж книжка. А збірка казок у 2 рази 

дорожче, ніж книжка. Скільки коштує збірка 

казок? 

6.  У трьох пакетах 600 марок . У першому і 

другому 402 марки, а в другому і третьому 

443. Скільки марок у кожному пакеті? 

7. У кафе було 100 кг борошна. Коли декілька 

днів витрачали по 16 кг, то залишилося 36кг. 

Скільки днів витрачали по 16 кг? 

8. Муляр за 3 хвилини кладе 27 цеглин. Скільки 

хвилин знадобиться йому для того, щоб 

покласти 63 цеглини? 

9. У Марійки і Оксанки було кубиків порівну. 

Марійка дала Оксані 6 кубиків. У кого стало 

кубиків більше і на скільки? 

 

Завдання на 

картках 

диференційо 

вано. 

 


