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Удзел у праекце “Выкарыстанне 
электронных адукацыйных рэсурсаў 
для развіцця інтэлектуальных уменняў 
на І ступені адукацыі” стаў стымулам 
для ўдасканальвання педагагічнага 
майстэрства настаўнікаў пачатковых 
класаў Стайскай сярэдняй школы 
Лепельскага раёна Віцебскай вобласці і 
стварэння эфектыўнай сістэмы заданняў з 
прымяненнем электронных адукацыйных 
рэсурсаў пры засваенні зместу вучэбнага 
прадмета “Матэматыка”. 

Ствараючы сістэму заданняў для кожнага класа, педа-
гогі зыходзілі з прынцыпаў рознабаковага развіваю-
чага ўздзеяння, дзейнаснага падыходу да навучання, 

узаемасувязі зместавых ліній вучэбнага прадмета, інтэгра-
цыі вучэбнай матэматычнай тэорыі і практыкі рашэння тэкс-
тавых задач з прыкладным зместам, спалучэння гульнявой і 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Безумоўна, асноўнае мес-
ца ў змесце вучэбнага прадмета “Матэматыка” на І ступе-
ні агульнай сярэдняй адукацыі адводзіцца арыфметычнаму 
матэрыялу. Аднак важным з практычнага пункту гледжання 
з’яўляецца знаёмства з геаметрычнымі фігурамі, навучан-
не вымярэнню велічынь, фарміраванне прасторавых уяўлен-
няў. 

Прычынай многіх памылак ва ўспрыманні і адрозненні 
малодшымі школьнікамі геаметрычных фігур пры выкананні 
заданняў з геаметрычным матэрыялам з’яўляецца сітуацый-
насць звароту да геаметрычнага зместу. Таму эфектыўнаму 
развіццю прасторавага мыслення спрыяе мэтанакіраванае і 
сістэматычнае ўключэнне разнастайных заданняў з геамет-
рычным матэрыялам. Вось некалькі відаў заданняў.

Дзіна Кліменцьеўна Ермакова на ўроку матэматыкі ў 
1 класе па тэме “Прамая лінія. Крывая лінія” на этапе зама-
цавання вывучанага прымяняе гульню з прэзентацыяй “Што 
за лінія?”.

1. Фарбаваны каромысел над ракой павіс. (Вясёлка.) 
Каб намаляваць яе, неабходна правесці крывыя лініі.

— Колькі трэба правесці крывых ліній, каб атрымалася 
вясёлка? Хто ведае верш пра тое, у якой паслядоўнасці і дуць 
колеры вясёлкі?

2. Хто ўсю ноч па даху, б’ючы, пастуквае, і мармыча, і спя-
вае, закалыхвае? (Дождж.) Складаецца з прамых ліній. 

3. З хаты ў хату водзіць, а сама не заходзіць. (Дарога.) 
Мае выгляд крывой лініі.

4. Гэта лесвічка ляжыць, а цягнік па ёй бяжыць. (Чыгунка.) 
Складаецца з прамых ліній.

Алена Васільеўна Дземянцей выкарыстоўвае геамет-
рычны матэрыял на розных этапах урока матэматыкі. 

1. Уключае заданні з геаметрычным матэрыялам у вуснае 
лічэнне праз прэзентацыю.

Заданні да слайда

Перад вамі выявы сямі цудаў свету. 
1. Назавіце геаметрычныя фігуры, якія сустракаюцца 

ў архітэктуры дадзеных пабудоў. 
2. Назавіце аб’ект, перыметр асновы якога вы змаглі б 

разлічыць, калі б ведалі даўжыню і шырыню.
3. Назавіце аб’ект, перыметр асновы якога разлічыць 

цяжэй за астатнія. Растлумачце чаму.
4. Назавіце аб’ект, у архітэктуры якога добра бачны 

трохвугольнікі.
5. Складзіце задачу, якая б утрымлівала даныя аб шы-

рыні аб’ектаў на ілюстрацыі 6.
6. Ці можаце вы вызначыць перыметр калоны? Чаму?
7. Якія адзінкі вымярэння можна выкарыстоўваць пры 

складанні задач па ілюстрацыі 3? 

 Святлана Валер’еўна Міснік на этапе замацавання ве-
даў выкарыстоўвае тэставыя заданні.     

  
Знайсці роўныя адрэзкі .        Колькі адрэзкаў?

      3,   2,   4

Якія лініі вы бачыце на малюнках?

Галіна Анатольеўна Серпучонак вывучэнне тэмы 
“Плошча прамавугольніка” ў 4 класе пачынае з казкі: “Ван-
дравала па свеце фігура. Яна была найбольш важная і папу-
лярная сярод людзей. Людзі лічылі яе ўзорам прыгажосці, бо 
вуглы ў яе прамыя, супрацьлеглыя стораны роўныя. Але наз-
вы яна не мела”.

Да казкі даюцца заданні:
—  Дзеці, што гэта за геаметрычная фігура?
— Якую геаметрычную фігуру нагадваюць часопісы? 

(Пра мавугольнік.) (На партах ляжаць часопісы “Рюкзачок”, 
“Мир путешествий”, “Весёлый зоопарк”.)

— Вымерайце даўжыню і шырыню часопіса. Што можна 
знайсці па гэтых двух паказчыках? 

— Як называецца сума даўжынь старон прамавугольні-
ка? 

Для замацавання ведаў і спосабаў дзеяння па тэме 
“Плошча” педагог выкарыстоўвае крыжаванку:

1. Сума даўжынь старон геаметрычнай фігуры.
2.  Інструмент для вымярэння даўжыні адрэзка або геа-

метрычнай фігуры.
3. Правіла, якое запісана з дапамогай літар.
4. Вучэбная ўстанова адукацыі, якую наведваюць дзеці з 

6 да 17 гадоў.
5. Сінонім слова “схема”.
6.  Царыца навук.

Прачытайце выдзеленае слова па вертыкалі. (Плошча.)
У час вывучэння адзінкі плошчы (гектара), пры састаў-

ленні задач выкарыстоўвае даныя сельскай і лясной гаспа-
дарак Лепельскага раёна. 

На ўроках выкарыстоўваліся электронныя сродкі наву-
чання: “Матэматыка. 2—4 класы”, “Прадметна-практычная 
дзейнасць. 1—4 класы. Свет вакол мяне”, ПМК “Матэматы-
ка. Пачатковая школа”, электронныя трэнажоры, электрон-
ныя энцыклапедыі і даведнікі і інш.

Сістэматычнае выкарыстанне электронных сродкаў на-
вучання на ўроках матэматыкі спрыяе развіццю ў дзяцей 
мыслення, памяці, увагі, творчага ўяўлення, назіральнас-
ці, дае рэальныя перадумовы для развіцця інтэлектуальных 
здольнасцей.

Вывучэнне геаметрычнага матэрыялу, які звязаны з ал-
гебраічным і арыфметычным, гарантуе матэматычную 
пісьмен насць вучняў, дае ім пачатковыя геаметрычныя ўяў-
ленні, развівае прасторавыя ўяўленні, фарміруе элементы 
канструктарскага мыслення і канструктыўныя ўменні. Гэтыя 
ўменні з’яўляюцца неабходнай умовай сацыяльнага жыцця 
чалавека, умовай паспяховага пазнання і актыўнага пераўт-
варэння рэчаіснасці.

Дзіна ЕРМАКОВА, 
настаўніца пачатковых класаў 

Стайскай сярэдняй школы Лепельскага раёна 
Віцебскай вобласці.

Геаметрыя 
для першакласнікаў і не толькі

Шырыня пакоя — 3 м, 
а даўжыня — у 2 разы 
большая.
Колькі метраў плінтуса 
спатрэбіцца для афарм-
лення ўсяго пакоя?


