
Учебный предмет: “Начальные классы” 
Ф.И.О. педагога: Яцкевич Наталия Станиславовна 
Должность (квалификационная категория): учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории 
Полное название учреждения образования: государственное 
учреждение образования “Островский учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа Несвижского района” 
Тема учебного занятия: “Приёмы сложения и вычитания” 
Тип учебного занятия: урок-закрепление 
Цель: закрепление приемов сложения и вычитания. 
Задачи: закреплять умение решать примеры, пользуясь приемами 
сложения и вычитания, решать простые задачи, раскрывающие смысл 
сложения и вычитания; развивать навык устного счета; воспитывать 
аккуратность и внимательность при выполнении самостоятельных работ. 
Оборудование: сказочные персонажи из сказки "Теремок", карточки с 
заданиями, рисунки с изображениями домика, счетные палочки, таблица-
схема. 
 
Прадмет:  матэматыка 
Клас:   1 
Тэма:  Прыёмы складання і аднімання. 
Мэта:  замацаванне прыёмаў складання і аднімання. 
Задачы:  замацоўваць уменне рашаць прыклады, карыстаючыся 
прыёмамі складання і аднімання, рашаць простыя задачы, якія 
раскрываюць сэнс складання і аднімання; развіваць навык вуснага 
лічэння; выхоўваць акуратнасць і ўважлівасць пры выкананні 
самастойных работ. 
Абсталяванне: казачныя персанажы з казкі “Церамок”, карткі з заданнямі, 
малюнкі з выявамі доміка, лічыльныя палачкі, табліца-схема. 
 
 

Ход урока. 
I. Арганізацыйны пачатак урока. 

Дзеці стаяць у кружку. Гучыць музыка. Дзеці танцуюць. 
Пра што гэта песня? (пра казкі). Сёння ў нас незвычайны урок. Да 

нас у госці завітала казка. А якія казкі вы ведаеце? Адгадайце, якая казка 
прыйшла да нас. Загадка: Мышка дом себе нашла, мышка добрая была, в 
доме том в конце концов стало множество жильцов. Так, вось такі 
прыгожы церамок (паказ малюнка). Давайце ўспомнім герояў гэтай 
цікавай казкі. Палічым іх. 
II. Пастаноўка тэмы і мэты ўрока. 



На працягу ўрока мы з вамі разам з героямі казкі “Церамок” будзем 
замацоўваць уменне рашаць прыклады і задачы, карыстаючыся прыёмамі 
складання і аднімання; успомнім вывучаныя лічбы. 
III. Вусны лік. 

Стаіць у полі церамок. Бяжыць хто? мышка: - Хто ў церамку жыве? 
Пусці мяне жыць. А Церамок адказвае: - Я цябе пушчу жыць , калі вучні 
першага класа справяцца з заданне  

(Карткі з лікамі ад 1 да 10 стаяць на дошцы, некалькі картак 
закрыты.) 

1. Колькі картак на дошцы? 
2. Назавіце лікі на картках. 
3. Якія лікі прапушчаны? 
4. Назавіце суседзяў лікаў 3, 6, 8 
5. Якія лікі стаяць паіж лікамі 2 і 3, 6 і 8 
6. Які лік папярэднічае ліку 3, 6 
Малайцы, справіліся з гэтым заданнем. Пусціў церамок мышку да 

сябе жыць. 
IV. Замацаванне вывучанага. 

Бяжыць жабка. – Хто ў церамку жыве? Пусціце і мяне жыць. А 
мышка адказвае: – Пушчу, калі дзеці пакажуць, як яны ўмеюць пісаць 
вывучаныя лічбы. 

(На дошцы запісаны лікі 0 1 2 3 4 5. Дзеці на клетачнай аснове 
прапісваюць лічбы.) 

Пусціла мышка жабку ў церамок. Ідзе зайчык. – Я бачу вы 
змарыліся. Давайце разам адпачнём. 

Фізкультхвілінка. 
1, 2, 3, 4, 

Зайчык вушкі натапырыў 
Ідзе з лесу воўк, воўк 

Ён зубамі шчоўк, шчоўк. 
Мы схаваліся ў кусты. 

Зайка, я і ты, і ты. 
Ты ж, ваўчына, пачакай, 

Як схаваемся, шукай! 
Убачыў зайчык церамок і пытаецца: - Хто ў церамку жыве? Пусціце 

мяне жыць. А звяркі адказваюць: - Пусцім, калі дзеці пакажуць, як яны 
ўмеюць рашаць прыклады. 

(стар. 29, №8, вучэбны дапаможнік “Матэматыка 1, частка 2” 
выкарыстоўваюцца дадатковыя карткі, для тых, хто справіўся.) 

Праверка. 
Ідзе ліса: - Хто ў церамку жыве? Пусціце і мяне жыць у церамок. А 

звяркі адказваюць: - Пусцім, калі дзеці справяцца з рашэннем задач. 



1. Задачу скласці па малюнку і рашыць яе. 
2. У Петрыка была адна кніга. Яму падарылі яшчэ адну. Колькі 

колькі кніг стала ў Петрыка? 
3. На галінцы расло 4 шышкі. 2 шышкі сарвала вавёрачка. Колькі 

шышак засталося на галінцы?(кожная задача суправаджаецца графічным 
малюнкам) 

Фізкульхвілінка. 
Ідзе воўк: Хто ў церамку жыве? Пусціце мяне жыць. А звяркі 

адказваюць: - Пусцім, калі деці ўспомняць склад ліку 5. 
(Кожнаму даецца картка з прапушчанымі лікамі. Дапоўніць лікі да 5) 

Ідзе мядзведзь. Хто ў церамку жыве? Пусціце і мяне жыць. А звяркі 
адказваюць: - А ты, мядзведзь, зойдзеш у церамок тады, калі дзеці 
палічаць усіх герояў гэтай казкі. 

(6). Адлічыце 6 палачак і пабудуйце з іх домік-церамок. 
V. Падвядзенне вынікаў урока. 

Вось і закончылася наша казка. Што замацоўвалі на ўроку? Што 
ўспаміналі? 

Адзначыць работу на ўроку ўсіх дзяцей. 
VI. Рэфлексія. 

Казка “Церамок” вельмі рада, што пабыла ў нас ў гасцях і дарыць 
вам вось такія маленькія церамочкі. Каму спадабаўся наш урок, падыміце 
церамкі ўверх. 
  



Дадатак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


