
 

Вучэбны прадмет: «Матэматыка» 
П.І.Іпб педагога: Богуш Вольга Валянцінаўна 
Пасада (кваліфікацыйная катэгорыя): настаўнік інфарматыкі і 

матэматыкі першай кваліфікацыйнай катэгорыі 
Поўная назва ўстановы адукацыі: дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«Астроўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа 
Нясвіжскага раёна» 

Тэма вучэбнага занятка: «Каардынатная плоскасць» 
Тып вучэбнага занятка: камбінаваны 
Мэта: прадоўжыць фарміраванне практычных навыкаў вучняў 

адзначаць пункты і вызначаць каардынаты пунктаў на каардынатнай 
плоскасці, практыкаваць у рашэнні заданняў па тэме 

Задачы: стварыць умовы для арганізацыі паўтарэння вывучанага і 
замацавання практычных навыкаў работы з каарынатнай плоскасцю, для 
развіцця навыкаў самакантроля, пашыраць кругагляд вучняў, развіваць іх 
прасторавае мысленне; форміраваць пазнавальную цікавасць да прадмета 
праз удзел у навучальных гульнях; выхоўваць самастойнасць, акуратнасць 
пры рабоце з чарцяжамі, адказныя паводзіны ў адносінах да свайго 
здароўя.  

Абсталяванне: камп’ютары, падрыхтаваная камп’ютарная 
прэзентацыя, мультымедыйны праектар і экран, раздатачныя карткі з 
праверачнымі заданнямі, папяровы плакат з адлюстраваннем 
каардынатнай плоскасці, магніты, маркер, музычнае суправаджэнне для 
правядзення зрокавай фізкультхвілінкі, камп’ютарная гульня “Рыбка”. 
 

Ход урока Слайды прэзентацыі 
І. АПУ. 
Прывітанне, праверка падрыхтаванасці, 

рабочага настрою 

Слайд №1 

 

ІІ. Уводны этап 
Паважаныя сябры! Сёння на ўроку 

матэматыкі мы яшчэ раз узгадаем пра выдатнага 
навукоўца з Францыі. Хто запомніў, як яго імя? 
Што гэты чалавек падрыхтаваў да нашага ўрока? 
(падказка – на слайдзе)   

(настаўнік выслухоўвае адказы дзяцей – гэта 
Рэне Дэкарт, ён прыдумаў каардынатную 
плоскаць, з якой мы пазнаёміліся на папярэднім 
уроку) 

ІІІ. Пастаноўка мэты 
Мы працягваем з вамі вучыцца будаваць 

пункты і вызначаць каардынаты пунктаў на 
каардынатнай плоскасці – гэта і будзе галоўнай 

Слайд №2  



 

мэтай нашай работы (надпіс з’яўляецца на 
слайдзе). 

Сёння ў рабоце мы з вамі пастараемся 
выканаць шмат заданняў, практычна на кожным 
этапе вы зможаце правяраць сябе, таму большасць 
вучняў па выніках работы на ўроку атрымае 
адзнакі. Жадаю поспехаў! (работа да канца ўрока ў 
дамашніх сшытках, абмен – напрыканцы занятка) 

 

ІV. Паўтарэнне 
Перш чым перайсці да выканання 

практычных заданняў, паўтарым новыя паняцці 
(п.8.5) з дапамогай адлюстраванняў на слайдах. 

Калі мы жадаем старонку нашага сшытка 
пераўтварыць у каардынатную плоскасць, нам 
трэба на ёй адзначыць: вось… абсцыс 
(гарызантальную) і вось… ардынат 
(вертыкальную), дадаць ім абазначэнне літарамі… 
х і у , пункт іх перасячэння… – называецца 
пачатак адліку, абавязкова патрэбна адзначыць… 
адзінкавы адрэзак (або некалькі подпісаў для 
восей) 

Становішча любога пункта, які размешчаны 
на кардынатнай плоскасці, вызначаецца… парай 
лікаў – яго каардынатамі. Першай у гэтай пары 
ідзе каардыната па восі ... Ох, а другая… – па восі 
Оу 

(паўтараем правілы адзначэння па пунктах, 
якія з’яўляюцца на слайдзе) 

Нам засталося толькі нагадаць нумары 
частак нашай каардынатнай плоскасці (на слайдзе) 

Слайд №3 

 
Слайд №4 

 
Слайд №5 

 
V. Фізкультхвілінка матэматычная 
Праверым, як вы запомнілі нумары вуглоў 

каардынатнай плоскасці і вашу каардынацыю. 
(вугал паказвае настаўнік, а вучні павінны па 

ўказанні – на левай ці правай руцэ – паказаць 
колькасць пальцаў, адпаведную нумару вугла) 

 

 

 
VІ. Адпрацоўка практычных навыкаў з 

самакантролем 
(на камп’ютары папярэдне запісаны 

трэнажор для работы па вызначэнні каардынат) 
Размяшчайцеся на камп’ютарных месцах, 

першы раз паспрабуем. Пасля запуску трэнажора 

Слайд № 6 



 

на пэўным месцы кардынатнай плоскасці 
з’яўляецца адлюстраванне паплаўка, ваша задача 
надрукаваць каардынаты і націснуць кнопачку з 
правага боку ад лікаў. Калі каардынаты выбраны 
правільна, рыбку вы злавалі – яе адлюстраванне 
з’явіцца ў вас з правага боку, калі ж лікі былі не 
тыя – рыбка паплыве. (усяго можна злаваць 12 
рыбак, хто будзе самым паспяховым рыбаловам? 
Дадатак 2) 

 

VІІ. Зрокавая гімнастыка 
Сёння вялікую нагрузку мы далі нашым 

вачам, таму зараз – хвілінка зрокавай гімнастыкі. 
Паназіраем за прыродай – зараз пачатак вясны, 
практыкаванне «блізка-далёка» для вачэй 
выконваем каля вакна (гучыць вясновая музыка – 
файл vdogonku_za_vesnoi.mp3) 

 

VІІІ. Бягучы кантроль 
1) Заданні наступных слайдаў дапамогуць 

мне высвятліць, наколькі вы ўжо навучыліся 
працаваць з каардынатнай плоскасцю. Па малюнку 
на слайдзе запісаць значэнні каардынат пунктаў, 
што з’яўляюцца (пасля заканчэння гэтай работы – 
самаправерка). 

Колькі значэнняў выбралі правільна? (пры 
неабходнасці – даць дадатковыя тлумачэнні) 

2) Цяпер падрыхтуйце ў сшытку невялікую 
сістэму каардынат і адзначце на ёй наступныя 
пункты. Вынік работы – праверым адпаведнасць 
адлюстравання на слайдзе і адказа вучня, які 
выконвае гэта ж заданне за дошкай на вялікім 
лісце магнітамі. 

3) Апошняе заданне – на раздатачных 
картках адзначыць каардынаты пунктаў, якія 
размешчаны на кардынатнай плоскасці і злучаныя 
як сузор’і ў небе. Ваша задача – вызначыць 
каардынаты пунктаў-зорак. (Дадатак 1, па 
заканчэнні выканання заданняў – абменьваемся 
сшыткамі з укладзенымі лісткамі) 

 

Слайды № 7-11 

 

 

 

 



 

 
ІХ. Рэфлексія 
Учора пры рабоце з каардынатнай 

плоскасцю мы заўважылі, што ўсе пункты, якія 
трапляюць у І каардынатную чвэрць, маюць 
абедзьве каардынаты дадатныя, у ІІ і IV – адна з 
каардынат адмоўная, у ІІІ – абедзьве каардынаты 
адмоўныя, а тыя пункты, што трапляюць на восі, 
маюць па адной каардынаце =0. Пастаўце пункт-
магніцік на каардынатнай плоскасці ў 
адпаведнасці з вашымі адчуваннямі пасля 
сённяшняга ўрока (задаволены, усё атрымалася –  
++, не ўсё зразумела –  -+ або +-, і нічога не 
атрымалася, было сумна – -- або на восі, дзе ёсць 
0) 

Слайд № 12 

 

Х. Падвядзенне вынікаў урока, 
ацэньванне работы 

(дамашняе заданне і словы падзякі 
з’яўляюцца на слайдзе) 

На сёння работа з каардынатнай плоскасцю 
закончана. Зафіксуйце ў дзённіках дамашняе 
заданне. 

У наступны раз мы яшчэ папрацуем з 
каардынатнай плоскасцю, навучымся вызначаць 
пункты з каардынатамі, якія з’яўляюцца 
дробавымі лікамі. 

 
Дзякуй за работу! 

Слайд № 13 

 

 
 



 

Дадатак 1 
Раздатачныя карткі «Сузор’і»  

 

 
Сузор’е “Лебедзь” 

 
Сузор’е “Шалі” 

 
Сузор’е “Малая мядзведзіца” 

 
Сузор’е “Вялікая мядзведзіца” 

 
Сузор’е “Цэфея”  

Сузор’е “Леў” 
 



 

Дадатак 2 
Акно праграмы-трэнажора «Паймай рыбку»  
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