
Тема : Ділення  багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладненні задачі 

на зведення на одиниці. 

Мета : Закріплювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на 

одноцифрові,удосконалювати вміння учнів розв`язувати  задачі на зведення 

до одиниці. Вправляння учнів у діленні іменованих чисел. 

Обладнання : Геометричні фігури,малюнки зірок для оцінювання, малюнки 

до уроку (додаток 1). 

 

Зміст   уроку 

I. Контроль, корекція та закріплення знань. 

Сьогодні відбудеться черговий запуск космічного корабля ’’Дружба’’ у 

Всесвіт. 

 Засобами математичних  розв `язків ми здійсним  незабутню мандрівку 

в космічний простір. 

 Дружба з математикою такою точною і такою необхідною в наш вік 

технічного прогресу,вік електрики і комп`ютеризації науки,інтерес до її 

вивчення допоможуть вам здійснити цей політ. 

 А вашими друзями повинні стати : уважність і кмітливість; швидкість 

мислення і вибір точних, правильних дій; винахідливість і взаємодопомога. 

Кожний із вас повинен  виконувати правило мандрівника : 

« Душу і серце в роботу вклади. 

Кожну хвилину в труді бережи!» 

 Оцінювати вашу працю в космічному польоті буду за допомогою 

космічних зірок. 

Червона – 2 бали. 

 

 

 

 



Сіра – 1 бал. 

 

Жовта – сигнал,що цей матеріал засвоєний недостатньо і над ним потрібно 

попрацювати . Чим більше отримаєте зірок, тим вищий бал. 

 

 

 

УВАГА! 

 II. Перевірити готовність до польоту. 

 Станція «Перевірна» - кодограма. 

 Математична розминка. 

Кодограма 1.Завдання : Екіпажу космічного корабля на протязі 1 хв. 

розв’язати приклади. 
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55:7   32:5 

45:6 



 

Кодограма 2. Завдання:З опорою на кодограму помножити числа на 11. 

 

 

 

 Завдання 2.Особливий випадок множення. 

 Повторимо всі етапи : 

1.Перемножити одиниці. 

2.До одного числа добавити одиницю другого. 

3.Отриману суму помножити на 10. 

4.До першого результату добавити третій. 
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III. Ми на станції «Стартова» /по східцях ракети./ 

Екіпажу перевірити готовність №1./ порядок на робочому місці,положення 

зошита,постава /. 

Увага! Застебнути ремінь!Перевірити готовність до польоту ракети. Завдання 

перевірної станції ви виконали відмінно. Ми вирушаємо!. 

 Всі дії прогресивного людства направлені на заборону космічних війн і 

укріплення  надійного і стабільного миру на планеті «Земля». «Ні, зірковим 

війнам!Космос має бути мирним! – закликають усі люди. 

Увага! 5,4,3,2,1! Запуск!/ муз. польоту ракети /. Ступені  ракети відділяються. 

IV. Наш космічний корабель стартував. Ми в космосі. Звучить  музика 

«Волшебный полёт» 

Першу відвідаєм зірку в системі «Точна». Виконуємо завдання №546. 

V. Завдання виконано. Політ продовжується. Наша ракета попала в зону 

бачення якоїсь незвичайної планети. 

 Разом «Приклади» 
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Жителі цієї планети хочуть перевірити ваші обчислювальні навички. 

а)  Виконуємо приклади №547. 

      

1 варіант                            2 варіант 

19187:7=2741               148460:4=37115 

120865:5=24173           57128:8=7141 

 

б)Прибульці послали вам різнокольорові космічні зірки для індивідуальної 

роботи. Завдання №550. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VI. Політ продовжується. Корабель наближається до космічного сузір`я. 

Нам потрібно виконати завдання чергової зірки «Задачі». 

а)Задача №548: 

  2 сівалки – 12год. – 96 га 

  1 сівалка – 7год. - ? 

1)96:12=8 (га)- пшениці засіють 2сівалки за 1 год. 

2)8:2=4 (га) – пшениці засіє1 сівалка за 1 год. 

3)4
.
7=28(га)- пшениці можна засіяти 1сівалкою за 7 год. 

5кг:2 10м:4 

2год : 3 
1дм:5см 



Відповідь: 28 га пшениці. 

Учні з високим рівнем знань після повторення змісту задачі розв`язують її 

самостійно. З рештою учнів аналізуємо задач 

б)Завдання №549. Розв`яжи задачу складанням виразу. 

6·1240+4·720=10620 

VII.Фізкульт хвилинка. Від напруженої праці, довгого польоту ви 

стомилися. Прибульці пропонують разом відпочити і виконати «Космічний 

танець». 

-А тепер сіли зручніше. Застебнули ремені. Політ продовжується (Музика 

«Волшебный полёт»). 

VIII. Наша ракета попала в зону метеоритного дощу. Одна із зірок 

посилає нам свої імпульси. 

Намалювати геометричні фігури 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)- На що схожі вони ? 

- Назвать їх? 



- Чим відрізняється квадрат від прямокутника ? 

Кодограма  «В царстві геометричної кмітливості». Із даних геометричних 

фігур скласти тварину.  

б)- Знайти S прямокутника із сторонами 5см і 12см. 

     Площа прямокутника  48 см2  ,а одна із сторін 6 см. Знайти довжину другої 

сторони.   

  

ІХ. Шлях відкритий. Наш корабель супроводжує якийсь таємний, 

невідомий літаючий об`єкт. 

 Нам необхідно знайти відгадку цього явища. Хто бажає справитись із 

завданням таємного, невідомого об`єкта?/розв`язування  рівнянь  біля дошки 

2-3учні,  решта учнів виконують завдання самостійно /. 
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Х.Продовжуємо політ. Вдалині  видніється зірка «Кмітливих». Вона посилає 

нам цікаві завдання. 

 -Йшли пустелею два віслюки. Один ніс у мішку 5 пудів солі,другий – 5 пудів 

вати. Було дуже жарко. Віслюки втомилися  і, побачивши річку, разом з 

мішками полізли у воду . Після купання пішли далі . В одного віслюка 

поклажа стала легшою, а в другого – важчою. Чому? 

- Двоє грали в шахи 2 год. Скільки часу грав кожний гравець? 

 -У родині в кожного із шести братів є по сестрі. Скільки дітей  у цій родині? 

 -У колесі 10 шпиць. Скільки проміжків між ним?   
  

11.Політ продовжується. Наступним об`єктом  нашого польоту буде 

«Безіменна зірка».  Екіпажу необхідно справитись із завданнями «безіменної 

зірки». Задача№545. «Робота в парах». 
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12.Політ завершено. Ось і зустрілись ми з кінцевою «Зіркою якості». 

Ви добре пройшли всі випробування польоту. Тяжкий був наш шлях, але ви 

досягли кінцевої мети. Матеріал повторили, вияснили над чим потрібно 

працювати. Підрахували зароблені зірки. Вони говорять про якість вашої 

трудової діяльності під час польоту. 

- З якими планетами, об`єктами і зірками ви зустрілися в польоті? 

- Які завдання викликали у вас інтерес ? 

- Що було тяжким у польоті ? 

- Хотіли б ви здійснити нові польоти до Всесвіту ? 

 

13.Домашнє завдання.Ст.87 №551,552. 


