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УРОК МАТЕМАТИКИ 
У 1  КЛАСІ  

ЗА ПРОГРАМОЮ «РОСТОК» 



Тема.  Число і цифра 9.  
Мета уроку: Сформувати уявлення про число 9. Ознайомити з написання 

цифри 9; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати 

загально навчальні уміння і навички: мовлення, увагу, пам’ять, 

мислення; інтерес до предмета; виховувати якості, необхідні 

дітям для успішного навчання. 

Тип уроку:      урок  відкриття нових  знань.  

Основний дидактичний метод: діяльнісний метод навчання. 

Часткові методи і прийоми:  створення проблемної ситуації, пошук  рішення, 

наочно – ілюстративний, словесний, репродуктивний. 

Дидактичні засоби:  таблички зі словами, що характеризують якості учня;  

                          кольорові смужки – частини відрізка; в учнів – різнокольорові 

смайлики. 

ТЗН:  мультимедійний проектор,  презентація до уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Самовизначення до діяльності. 

   У ч и т е л ь 

Добрий день! В добрий час! 

Рада, діти, бачить вас! 

Ви почули всі дзвінок? 

 

Д і т и  

Він покликав на урок! 

 

У ч и т е л ь 

Кожен з вас приготувався? 

 

Д і т и 

На перерві постарався. 

 

У ч и т е л ь 

Зараз сядуть всі дівчата, 

А за ними – і хлоп’ята. 

- А урок сьогоднішній нехай всім принесе задоволення від дуже 

потрібної роботи. Отже, побажали один одному успіху. Візьміть один 

одного за руки і потиском руки побажайте успіхів і скажемо наш 

девіз  

« З гарним настроєм в дорогу і росточок в допомогу». Отже 

вирушаємо в дорогу. Але при цьому візьмемо з собою знання і уміння 

з математики, що маємо.  Спробуємо в ході уроку назвати  

якості , які необхідні для того , щоб вчитися у школі. 

 - Сьогодні у нас буде незвичайний урок, до нас  

у гості завітав чудовий сніговичок-математик  

і хоче подивитися чого ви навчилися.  

 

ІІ. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності. 

1. Математичний диктант. 

– Запишіть ряд чисел (під диктовку): 6, 1, 3, 5, 4, 2 

– Обведіть синім олівцем число, що передує  при лічбі числу 4.  

– Обведіть зеленим олівцем два числа, між якими в числовому ряді 

стоїть число 3.  

– Обведіть жовтим олівцем число, наступне за числом 4. 

– Скільки треба додати до 5, щоб отримати 6? Обведіть відповідь 

червоним олівцем. 

- Перший доданок 3, другий доданок 3, обведіть суму синім олівцем. 



– Подивіться на дошку та перевірте, чи так ви виконали завдання.                                                       

(Вивішую слово «працелюбність») 

2. Логічні вправи.  

а)  Продовжіть числовий ряд. 

-  Подивіться, знайдіть закономірність і продовжіть числовий ряд.  

19 18 17 … (Діти коментують: числа записані двійками, в кожній парі 

перше число незмінне, а кожне друге зменшується на один.                                                                                      

б) Закономірності. 
- Встановіть закономірності і скажіть , яке число потрібно вставити. 

 

(Вивішую слово «кмітливість», «спритність»)    

3. Обчислення виразів в межах 7 і 8. 

- Складаємо сніговика.(На слайді з’являється сніговичок з 

відповідним числом та вирази. Діти вибирають ті вирази ,які 

відповідають складу числа на сніговичкові) 

  

    - Яка якість потрібна була, щоб перемогти? (Вивішую слово 

«уважність») 

4.Індивідуальне завдання з утрудненням.        

-  Розв’язувати вирази за допомогою числового відрізка.  

 

 
 

2+6 

6-3 

8+1 

 

- Перевіряємо результат. Де виникло утруднення? ( діти 

коментують кожен вираз ланцюжком) 

- Який вираз не змогли розв’язати? 

- В кого є відповідь? Хто отримав число 9 , обґрунтуйте свій 

результат. 

 

ІV. Виявлення причин утруднення і постановка навчальної задачі. 

- Де виникло утруднення? 

- Чому виникло утруднення? 

- Які завдання поставимо перед собою на уроці? 



- Отже тема уроку «Число і цифра 9.» 

- Згадайте , як ми вивчаємо число. Як будемо вивчати число 9. 

 

 Місце числа 9 на числовому відрізку. 

 Графічне зображення числа за допомогою точок. 

 Навчитися писати число9. 

 Навчимося порівнювати число 9 з іншими числами. 

                              (Вивішую слово «допитливість і наполегливість») 

  

Фізкультхвилинка (проводимо у вигляді гри «Так чи ні») 

5 пальців на руці (так) 

2 вогники у світлофора (ні) 

У веселки 6 кольорів (ні) 

Тиждень – це 7 днів (так) 

У трикутника – 4 сторони (ні) 

За партою 2 учні (так) 

 

V. Побудова проекту виходу з утруднення. 

1. Місце цифри 9 в числовому ряду. Графічне зображення. 

 

 

 

 

 

 

 

Назвіть числа від 1 до 9 в прямому та зворотному напрямку. 

Робота з рядом чисел і числовим відрізком. 

– За яким числом іде при лічбі число 9? 

– Як отримати з 8 число 9? (Треба зробити один “крок” вправо з 

точки 8.) 

– На скільки 9 більше, ніж 8? 

–  На скільки 8 менше, ніж 9? 

- Як графічно будемо зображувати  число 9. 

 

2. Написання цифри 9.  

Шістку вмить переверни 

Вниз хвостом і нам скажи, 

Нову цифру як назвати? 

Чи не знаєте, малята? 

 



- Кулаки малюк стискає  

міцно пальчики тримає. 

А великий неслухняний з кулака тікає 

Ми тепер сказати можем цей кулак на дев’ять схожий. 

 1) Пояснення вчителя. 

— Цифра 9 складається з малого лівого овалу і великого правого 

півовала. Починаємо писати малий лівий овал від правої сторони 

квадрата ведемо лінію вгору ліворуч, заокруглюючи її до центра 

клітини, потім праворуч угору до вихідної точки. Від початкової 

точки пишуть великий правий півовал, торкаючись середини нижньої 

сторони клітини. 

2) Написання цифри в повітрі під рахунок «раз-i, два-і». 

 

Письмо цифри 9 в повітрі за рухомим зразком на слайді.  

Письмо цифри 9 на аркуші -листі. 

Потренуйтеся в написанні. 

* обведи в повітрі; 

* «напишіть» на долоньці 

Підкресліть найгарнішу цифру . 

                                           (Вивішую слово «спостережливість») 

                                               

VІІ. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні. 

  - Розгляньте завдання. Що треба зробити? (Порівняти два числа за 

допомогою фігур у «мішечках»; поставити знаки: >, <, =.) 

Порівняй. Постав знак     =   ,  >, <  

 

 

   

  (Вивішую слово «старанність») 

                            

Фізкультхвилинка 

          Ритмічна гра . Рахунок через 2. 

         (Плеснути в долоні (1), торкнутись один одного долонями  

сказати «два»(2), плеснути в долоні(3), торкнутись один одного 

долонями й сказати(4) і т.д.) 
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VI. Самостійна робота з самоперевіркою. 

Самостійна робота учнів. Індивідуальна допомога вчителя.  

1. Співвідношення кількості предметів з графічною моделлю 

числа і з цифрою. 

- Робота в парах. 

 
 

- Хто допустив помилки. Зробіть висновки. 

(Вивішую слово «самостійність») 

 

VIIІ. Включення у систему знань і повторення. 

 1.  Фокус уваги. Розповідь вчителя, історична довідка. 

   У багатьох народів число 9 вважалося таким же важливим як 

число 3.  У древніх греків це число вважалося щасливим. Так, журі на 

Олімпійських іграх складалося з дев’яти суддів. У Карпатах короваї 

мали робити саме 9 коровайниць. На Поліссі після заручин пекли 9 

пирогів і несли нареченій. Планет сонячної системи теж 9.Ось яке 

цікаве число! А де ви зустрічались з цифрою 9 ?  

2. Робота в парах 

- Розфарбуйте пари чисел, які складають число 9 однаковими 

кольорами. 

 

 

 

 

 

IХ. Рефлексія діяльності. 

– Якому числу був присвячений урок? 

– Що нового довідались? Чому навчились? 

Вправа «Продовж  речення» 

               На  уроці  я  навчився… 

               Мені  сподобалося… 

               Хотів  би  ще  навчитися… 

- Підведемо підсумок, які ж якості необхідні дітям для успішного 



навчання у школі? ( працелюбність, кмітливість, спритність, 

уважність, допитливість і наполегливість, спостережливість, 

старанність, самостійність) 

 


