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Прадмет: матэматыка 

Урок 98 

Дата: 16.03.2021 

Тэма: Адніманне віду 54 - 23 

Мэта: азнаямленне з прыѐмам паразраднага аднімання двухзначных лікаў 

для выпадку 54 - 23 

Задачы: забяспечыць засваенне прыѐмаў пісьмовага аднімання 

двухзначных лікаў, замацаваць вывучаныя прыѐмы складання 

двухзначных лікаў; паўтарыць разрадны склад  двухзначных лікаў; 

замацаваць уменне рашаць простыя і састаўныя задачы; стварыць умовы 

для развіцця хуткасці вылічальных навыкаў, памяці; спрыяць выхоўванню 

пазнаваўчага інтарэсу да матэматыкі, як прадмета, неабходнага ў 

паўсядзенным жыцці. 

Абсталяванне: падручнікі; двухколерны гадзіннік для правядзення 

рэфлексі, прадметныя карцінкі, картачкі для самастойнай работы. 

 

Ход урока 

I. Арганізацыйны этап. 

А ну правер, дружочак! 

Ці ўсѐ на месцы, усѐ ў парадку: 

Ручка, кніжка, сшытак? 

Ці ўсе правільна сядзяць 

Ці ўважліва глядзяць? 

Я жадаю вам ўдачы-  

За работу, у добры час! 

Сѐння ўрок матэматыкі пройдзе ў форме тэлеперадачы “Матэматычныя 

весткі”. 

 

II. Этап праверкі выканання дамашняга задання. 

Рубрыка  “Навіны мінулага дня” 

На гэтым этапе мы праверым, як вы выканалі дамашняе заданне (заданне 

№1, с.67) 

Зробім узаемаправерку  

III. Чыстапісанне 

Рубрыка  “Бягучы радок” 

Якое сення чысло? 

Які месяц года? 

Які год? Запішыце апошнія дзве лічбы  нашага года 



Які дзень тыдня? (аўторак) Колькі ў гэтым слове літар? (7) 

Якая тэмпература паветра на вуліцы? 

Якая тэмпература у нас у класе? 

 

V. Этап актуалізацыі ведаў і ўменняў навучэнцаў 

Вуснае лічэнне 

- Рабяты, паглядзіце на рад лікаў (на дошцы) 

16,  3,  21,  7,  0, 21 

(Вучні з месца адказваюць на пытанні) 

- Назавіце самы вялікі адназначны лік 

- Самы вялікі двухзначны лік 

- Самы малы двухзначны лік 

- Знайдзіце суму найбольшага адназначнага і найменшага 

двухзначнага ліку 

- Прадстаўце лік 21 у выглядзе сумы разрадных складаемых. 

Задачы ў вершаванай форме: 

У левым кармане 6 каштанаў  

У правым кармане іх больш на 4. 

Я папрашу вас, дзеткі, 

Колькасць каштанаў 

У правым кармане палічыць. 

 

Вырашыла бабуля ватрушкі спячы, 

Паставіла цеста, запаліла ў пячы. 

2 штучкі – для ўнучкі, 

4 – для дзеда 

3 – для Тані, дачушкі суседа. 

Дапамажыце бабулі 

Палічыць ватрушкі. 

 

Састаўленне задачы па кароткаму запісу 

Пастаўце пытанне да задачы так, каб яна рашалася дзеяннем складання 

У 1 мяшку – 20кг       

У 2 мяшку – 8кг                 ? 

А цяпер пастаўце пытанне да задачы так, каб яна рашалася дзеяннем 

аднімання 

У 1 мяшку – 20кг 

У 2 мяшку – 8кг                   на ? менш, чым у 1-м 



 

Дзеці, паглядзіце на прыгожы домік (вывешаны на дошцы) 

З якіх геаметрычных фігур складаецца домік? Колькі трозвугольнікаў, 

квадратаў, прамавугольнікаў? Колькі не трохвугольнікаў, не квадратаў, не 

прамавугольнікаў? На колькі прамавугольнікаў больш, чым 

трохвугольнікаў? На колькі квадратаў менш, чым прамавугольнікаў? 

 

 

VI. Этап мэтанакіравання 

Рубрыка “SMS-паведамленне” 

Да нас на перадачу па вайберы прышло паведамленне ад вучняў суседняй 

школы  

Праверце правільнасць выкананага імі задання 

32         12          44            45 

           +14        +35        +53          ˗23 

             46          47           97           ?? 

 

Якая праблема ў нас выявілася? (не можам праверыць апошні прыклад, 

так як не ўмеем выконваць пісьмовае адніманне) 

VII. Этап вывучэння новага матэрыялу 

Рубрыка  “Навіны дня” 

На этапе “Навіны дня” мы пазнаѐмімся з прыѐмам паразраднага аднімання  

двухзначных лікаў. 



Хто хоча выйсці да дошкі і паспрабаваць сам вывесці прыѐм паразраднага 

аднімання двухзначных лікаў? 

Работа з падручнікам.  

Выканаем заданне №1, с.68 з тлумачэннем на дошцы і ў сшытках 

Рэкламная паўза. Фізкультхвілінка: 

На тэлеперадачу мы прыйшлі 

Сундучок з замком знайшлі. 

Справа заглянулі, злева заглянулі, 

І прыселі. І прыўсталі,  

І зайчыкам паскакалі. 

Ручкі размінаем, 

І замочкі адкрываем. 

VIII. Этап замацавання вывучанага матэрыялу 

Рубрыка  “Журналісцкія даследаванні” 

На гэтым этапе мы будзем працаваць над задачай (№4, с.69) 

Прачытайце задачу пра сябе. 

Чытаем задачу ўслых. 

Афармленне кароткага запісу (адзін вучань каля дошкі) 

Аб чым гаворыцца ў задачы? (пра летні адпачынак) Колькі дзяцей 

адпачывала у летнім лагеры? (15) Колькі дзяцей адпачывала на дачы? (4) 

Колькі дзяцей у бабулі ў вѐсцы? (2) Што пытаецца ў задачы? (Колькі 

вучняў у класе?) 

У лагеры – 15 вучняў 

На дачы – 4 вучня                ? 

У бабулі – 2 вучня 

 

Запіс рашэння задачы на дошцы і ў сшытках 

Рубрыка  “Навіны эканомікі” 

(Даведка: Эканоміка – гэта фінансава-гаспадарчая дзейнасць) 

На гэтым этапе мы будзем рашаць задачу пра керамічныя пліткі для 

рамонту кухні (падручнік №5, с.69) (Задача рашаецца вусна) 

 



Прачытайце задачу самастойна.  

Аналіз па пытаннях: Колькі ўсяго керамічнай пліткі купілі? (45) 

Колькі з іх было маленькай? (17) А вялікай? (невядома) Як даведацца, 

колькі было вялікай пліткі? (45-17) Колькі атрымаецца? (28) На дошцы 

адкрываецца адпаведны малюнак: 

 

 

              …… 

                                                                        …….                                              

 

                   17 плітак 

 

                                                                           28 плітак 

Якога колеру купілі плітку? (жоўтага і блакітнага) Колькі было жоўтых? 

(20) Ці могуць усе жоўтыя пліткі быць маленькімі? (Не, бо жоўтых – 20 

плітак, маленькіх плітак - 17. Гэта значыць, што яшчэ 3 жоўтыя пліткі 

будуць вялікімі) 

Зрокавая гімнастыка 

IX. Этап кантролю і самакантролю 

Рубрыка “Правер свае веды”  

Самастойная работа па картачках 

 

____________ 

 

 _    34       _45       _73         

    21         33         52          

    ….        ….         …. 

 

                     !        
 

 

 

 

12  13  21  

Р  У  А  



Устаў літару, якая адпавядае адказу. Якое слова ў вас атрымалася?  

    

Х. Этап інфармавання аб дамашнім заданні 

Рабяты, дома вы яшчэ раз замацуеце атрыманыя на ўроку веды і 

выканаеце заданне №1 на с.69 

 XI. Этап падвядзення вынікаў урока 

Чаму мы сѐння на ўроку навучыліся? Які спосаб аднімання вам больш 

спадабаўся пісьмовы і вусны? Чаму? 

XII Этап рэфлексіі 

Прыѐм “Працягні сказ”  

Самаацэнка вучнямі сваѐй працы і ацэнка настаўнікам  

(Гучыць запіс цікання гадзінніка) 

Наша тэлеперадача “Матэматычныя весткі” падыходзіць да канца. І 

гаворыць аб гэтым наш гадзіннік. 

Паглядзіце вы на парту: 

Што ляжыць у вас? Гадзіннік 

Але дзвюх колераў ѐн: 

Чырвоны і зялѐны. 

Трэба выбраць вам адзін. 

Толькі будзьце справядлівы: 

Калі вы былі актыўны, 

Адказвалі правільна –  

Тады для вас –  

Зялѐны гадзіннік. 

Калі памылкі дапускалі 

І драмаць вы паспявалі –  

Тады вазьміце вы чырвоны. 

А цяпер нам пакажыце 

Які гадзіннік узялі вы? 

 


