
 

Тема уроку. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Повторення вивченого 

матеріалу. 

Мета уроку. Систематизувати основні знання учнів про додавання і віднімання 

багатоцифрових чисел; перевірити, як учні засвоїли теоретичний матеріал та як 

вміють застосовувати його на практиці;  оцінити досягнення учнів в опануванні 

вивченої теми; закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі; вдосконалювати 

обчислювальні навички;  розвивати розумові операції, вміння аналізувати, 

порівнювати, узагальнювати, класифікувати, розмірковувати; розвивати логічне 

мислення; коригувати вимову; виховувати почуття взаємовиручки, взаємодопомоги, 

інтерес до знань.  

 

Обладнання. Мультимедійний проектор, екран, презентація етапів уроку, завдання-

картки, індивідуальні картки. 

 

Тип уроку. Узагальнення і систематизації знань. 

 

Хід уроку 

І.Організаційний момент.  

Емоційне налаштування учнів на роботу на уроці. 

                   Подивились всі на мене, 

                   Усміхнулися усі. 

         Хто готовий до роботи? (піднімають руки) 

         Бачу,  всі ви молодці. 

                   Як ми будем працювати? 

Учні.         Дружно і активно. 

Учитель.  А у зошитах писати? 

Діти.          Охайно і красиво. 

Учитель.  Як же будете відповідати? 

Діти.          Швидко, точно, вміло. 

Учитель.   Тож часу не гаємо,  

Учні.          Беремося за діло. 

 



ІІ. Актуалізація набутих знань, вмінь, навичок. 

Сьогодні на уроці ми рушаємо в подорож до країни «Дивосвіт»   

 

Що за транспорт нас чекає? Ми  приклади швиденько розгадаємо й назву його 

прочитаємо. 

*Усний рахунок «Ланцюжки»   

 630 + 20 - 550 + 270 =    370     і  

 326 + 4 – 230+ 610  =  710        а 

  233 - 33 + 600 –400=   400      т  

 890-90+ 150+50 =   1000          к 

 780 + 20 + 68 – 800  =   200      л 

ЛІТАК   

Математичні “ланцюжки”

 630 + 20 - 550 + 270 =

 326 + 4 – 230+ 610 =

 233 - 33 + 600 –400 =

 890-90+ 150+50 =

 780 + 20 + 68 – 800 =

 



Щоб подорож була вдалою і веселою пасажири літака  повинні виконати 

декілька  завдань. 

Завдання 1.  

*«Мозковий штурм».  

«Мозковий штурм».

1) Прочитай числа:  7284;  4309;  6005.

2) Назви “сусідів”  чисел  2090;   8000.

3) Назви по порядку числа 

від  5000 до  5010. 

 

1) Прочитай числа:  7284;  4309;  6005. 

2) Назви “сусідів”  чисел  2090;   8000. 

3) Назви по порядку числа  від  5000 до  5010.  

Завдання 2.  

Відкрити зошити (перевірити правильність положення зошитів, порядок на 

робочому місці, правильну посадку під час письма , відсутність зайвих предметів) 

Увага !  Записати Число. Класна робота. Каліграфічне письмо: 

100 200 300 500 800 1300 (кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх) 

Каліграфічне письмо

100  200  300  500  800

1300
(кожне наступне число дорівнює 

сумі двох попередніх)

 

Завдання 3. 

* Самостійна робота. 



1) Розклади числа на розрядні доданки: 

1587, 3650, 6800, 5704, 5005. 

2) Кожну суму запиши як одне число. 

6000+500+30+1= 

4000+600+20= 

8000+5= 

9000+40+3= 

Самостійна робота

1) Розклади числа на розрядні    

доданки:

1587, 3650, 6800, 5704, 5005.

2) Кожну суму запиши як одне число.

6000+500+30+1=         8000+5= 

4000+600+20= 9000+40+3=

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

- Всі ви добре рахували, числа різні додавали, віднімали.  

Чи потрібно це нам для життя, й де можна застосувати набуті знання?  

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. 

Ми над великою темою працювали і часу на пустощі не витрачали. Тому ми 

сьогодні продовжимо вправно числа багатоцифрові додавати. Згадаймо також, як їх 

можна відняти, та ще й задачі непрості розв’язати. Сьогодні на уроці ми закріпимо 

наші знання з теми: «Додавання та віднімання багатоцифрових чисел».(Оголошення 

теми і мети) 

V. Узагальнення й систематизація знань учнів. 

Ви всі завдання як пасажири виконали вправно. Тому подорож нашу 

розпочинаймо негайно.  

Перша зупинка  зветься «Загадкова». 



Невидимка ходить в гаї,

Все дерева роздягає.

Хто вона?

(Осінь)                  

     

Довго мене не має – все помирає,

А як прийду – знов оживає.

(Дощ)

 

- Де в усіх перевірить чи знаєте ви де що з природи? 

Хмаринка в нас незвичайна. Вона змусить вас поміркувати, над чим ви 

сьогодні на уроці повинні попрацювати. (Всередині хмаринки тема уроку) 

 

*Асоціативний кущ.( Учні висловлюють думки, вчитель записує) 

Хмаринка  присутня буде на уроці весь час, а потім обов’язково перевірить вас. 

Друга зупинка вже нас зачекалась, а зветься вона «Поміркуй!».  (Завдання у вигляді 

хмаринок в учнів на картці) 

 

  

 

 

 

  75268 

-59879 

   63263 

+44756 

   62734 

+29657 

  94265 

-77092 



Робота в парах

+4475663263       

+44756

75268

-59879

62734

+29657
94265

-77092

 

* Робота в парах ( Взаємоперевірка ). 

         63263+44756=108019              75268-59879=15389 

        62734+29657=92391                 94265-77092=17173 

Щоб ще краще працювати, треба ще й відпочивати. 

Фізкультхвилинка. (під музику) 

Фізкультхвилинка

 

Ось ми  й трішки відпочили. Та зібрали нові сили. 

Як швидко плине наш час і третя зупинка вже давно чекає нас. Зупинка 

зветься «Наукова»,  за те що вимагає чіткої настанови. На цій зупинці потрібно 

виконати два завдання.  

1. Задача (схема на дошці)  

На одній ділянці господарка виростила 124 кг помідорів, а на другій – у 2 рази 

більше. Четверту частину всіх помідорів вона засолила. Скільки  кілограмів 

помідорів засолила господарка? 

     І ділянка – 124 кг помідорів         

     ІІ ділянка - ? кг, у 2 рази б.       ? кг 



     Засолила - ? кг, 1/4 всіх помідорів 

   Розв’язання 

1) 124х2=248 (кг) – на ІІ ділянці; 

2) 124+248=372 (кг) – всіх помідорів; 

3) 372:4=93 (кг) – засолила. 

Відповідь: 93 кг помідорів. 

На одній ділянці господарка виростила 124 кг 

помідорів, а на другій – у 2 рази більше. 

Четверту частину всіх помідорів вона 

засолила. Скільки  кілограмів помідорів 

засолила господарка?

Задача 

І ділянка – 124 кг помідорів

ІІ ділянка - ? кг, у 2 рази б. ? кг

Засолила - ? кг, 1/4 всіх помідорів

 

2. Рівняння. 

245+х = 406  540 – х = 236  х – 304 = 503 

Рівняння

245+х = 406      540 – х = 236

х – 304 = 503

 

Ще одна зупинка чекає на нас та й зветься вона «Майстер клас!»  

* Геометричний матеріал.  

1. Порівняйте числа. 

25100   25010   40009   40090 

59000   95000   10000   9000  

7070    70007   37000   37700 



Порівняйте числа

25100    25010 40009    40090

59000    95000 10000    9000

7070     70007 37000    37700

 

2. Встав пропущені числа. 

3м 7см = …см   540 см = …м …см 

1см 9мм = …мм   80 мм = …см 

Встав пропущені числа

3м 7см = …см

540 см = …м …см

1см 9мм = …мм 

80 мм = …см

 

 

- Яка фігура має 4 сторони і 4 прямих кути? 

Яка фігура має 4 сторони і 

4 прямих кути?

паралелограм

трикутник

чотирикутник

прямокутник  

 



 

 VІ.  Підсумок уроку. 

Всі ви добре працювали, тому й на зупинку останню примчали. А зветься вона 

«Підсумкова».  

- Що на уроці повторили й пізнали нового? 

- Чи справдились ваші здогадки, які ви прогнозували спочатку? 

- І де знадобляться ці вміння в житті? 

VІІ.  Домашнє завдання.  
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Вчитель Ю.С. Курик 


