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Тема: Знаходження невідомого множеного. Знаменні дати Кіровоградщини. 

 

Мета:  

 вдосконалити вміння знаходження невідомого множеного, закріпити 

уміння та навички виконання арифметичних дій над багатоцифровими 

числами; вдосконалити навички усного рахунку; 

 ознайомити з деякими знаменними датами Кіровоградщини;  

 розширити знання дітей про рідний край, його історію та видатні місця; 

 виховувати зібраність, увагу, уміння співпрацювати в колективі; 

 виховувати у дітей почуття патріотизму; 

 розвивати у учнів логічне мислення, інтерес до пізнання своєї малої 

Батьківщини; 

 коригувати механізм  запам’ятовування таблиці множення. 

 

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань, вмінь та навичок. 

 

Обладнання:  підручник, картки, символи Кіровоградської області. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний етап 

Перевірити готовність учнів до уроку: наявність зошитів, щоденників, ручок. 

 

ІІ. Нервово-психічна підготовка 

1. Який день? Число? Місяць? Урок? 

 

2. Вправа «Кмітливе око» 

Серед літер знайдіть слово, розташувавши букви за їх розміром 

ДЗААЧА 

3. Дайте відповідь на запитання: Яке твердження правильне? 

– Перед жовтнем був вересень, а після вересня буде листопад. 

– Якщо завтра середа, то сьогодні – четвер. 

– Якщо один із множників нуль, то добуток теж дорівнює нулю. 

 

4. Відшукайте очима, покажіть і назвіть числа від 1 до 15 

1 8 9 15 5 

11 2 14 3 6 

4 10 12 7 13 
 



ІІІ. Перевірка домашнього завдання 

№ 283(2 ст) 

х∙7=37996;  х=37996:7;  х=5428 

х∙3=29157;  х=29157:3;   х=9719 

х∙4=9112;  х=9112:4;   х=2278 

х∙9=19926;  х=19926:9;  х=2214 

 

ІV. Усний рахунок 

Розв’яжи запропоновані приклади усно та розгадай про що буде йти мова на 

уроці. 
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V. Повідомлення теми уроку. 

Сьогодні ми свій урок присвятимо Кіровоградській області, тобто області в 

якій ми живемо. На уроці 1 вересня вам казали, що скоро нашій області виповниться 

75 років. От зараз ми з вами закріпимо навички виконання завдань на арифметичні 

дії та повторимо історію утворення Кіровоградської області. 

 

VІ. Закріплення та систематизація вмінь та навичок. 

х∙9=17451 

х=17451:9 

х=1939 

Перевірка: 1939∙9=17451 

Про що говорить це число? 1939 рік? Це рік утворення Кіровоградської 

області. Вона утворилася 10 січня 1939 року. 

 

х∙8=15984 

х=15984:8 

х=1998 

Перевірка: 1998∙8=15984 

29 липня 1998 року було затверджено герб та прапор нашої області. 

 

х∙6=11214 

х=11214:6 

х=1869 

Перевірка: 1869∙6=11214 



Знам'янка як залізнична станція утворилася 1869 року, після того як відкрито 

рух поїздів на лінії Одеса — Харків. 

 

Фізкультхвилинка. 

Встали рівно біля парт, 

Починаємо наш старт. 

Руки вгору, руки вниз, 

Подивились пильно скрізь. 

Головою покрутили, 

Потім разом всі присіли, 

Піднялись, понахилялись 

І здоровими зостались. 

 

Вправа на дрібну моторику рук. 

На аркушах паперу написані числа 21, 12, 27, 991. Аркуші паперу зім’яті, 

дитина нахиляється, піднімає аркуш, розгортає, читає число. На це число є 

пояснення: 

21 – число районів, з яких складається Кіровоградська область. 

12 – число міст в області. 

27 – число селищ міського типу. 

991 – число сільських населених пунктів. 

 

Задача. 

Населення нашого міста в 2001році складало приблизно  29200 чоловік, в 2007 

році воно зменшилось на 2700 чоловік, а в 2011 році зменшилось ще на 1500 

чоловік. Якою була  приблизно кількість населення нашого міста в 2011 році? 

Короткий запис: 

2001р. – 29200 чол. 

2007р. – ? менше на 2700чол. ніж 

2011р. – ? менше на 1500чол. ніж 

1. 29200 – 2700 = 26500(чол.) 

2. 26500 – 1500 = 25000 (чол.) 

Відповідь: Населення нашого міста в 2011 році приблизно складало 25000 

чоловік. 

Це число пов’язане також з Кіровоградською областю, а саме наша область 

займає площу приблизно 25000 км
2
. Але наш обласний центр не завжди мав назву 

Кіровоград. І зараз ви, розшифрувавши закодоване слово, скажете яка перша назва 

м. Кіровоград? 

 

8, 16, 11, 22, 1, 3, 7, 23, 4, 21, 1, 6 

Шифр для завдання 

1.  

А 
2.  

Б 
3.  

В 
4.  

Г 
5.  

Ґ 
6.  

Д 
7.  

Е 
8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  
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Є Ж З И І Ї Й 
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х∙5 = 9840 

х=9840:5 

х=1968 

Перевірка: 1968∙5=9840 

Наша земля дуже родюча та багата корисними копалинами та мінеральними 

водами. Завдяки тому, що поблизу Знам’янки знайшли чудодійну живу воду, в якій 

міститься радон, за рішенням міністерства охорони здоров’я України поблизу 

Орлової балки було збудовано бальнеологічну лікарню в 1968 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цій лікарні проходять лікування люди з різних куточків не тільки України, а 

й країн СНД. 



VIІ. Зняття нервової напруги. 

Математичне лото. 

310∙2 230∙3 112∙3 114∙2 

210∙2 110∙3 200∙4 300∙2 

620, 690, 336, 228, 420, 330, 800, 600 

 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

х∙6=74148 

х∙4=40136 

х∙7=10738 

х∙5=89655 

 

ІХ. Підведення підсумків 

- Давайте пригадаємо, в якому році була створена Кіровоградська область? 

(1939р) 

- А який зараз рік? (2013 р) 

- Тож, порахуйте, скільки років існує Кіровоградська область? Що для цього 

потрібно зробити? 

- Отже, скоро наша Кіровоградська область іменинниця. А на день народження 

прийнято вітати, та ще й з таким гарним ювілеєм. Тож зараз «Хвилинка 

привітань»: Рідній області я бажаю…(щастя, миру, процвітання, добробуту, 

перемог, врожаїв…) 

 

Виставлення оцінок. 


