
Тема. Додавання виду 27+16. Розв’язування задач на 2 дії  

Мета:  

Навчальна: ознайомити учнів з усними прийомами додавання двоцифрових 

чисел з переходом через розряд; вдосконалювати навички усного додавання і 

віднімання чисел вивчених видів; продовжити формувати вміння і навички 

розв'язування задач на дві дії, що включають операцію збільшення чи 

зменшення числа на кілька одиниць; вдосконалювати вміння знаходити 

периметр многокутника. 

Розвивальна: розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, увагу, 

загальну ерудицію. 

Виховна:  виховувати працелюбність, любов до природи, до рідної домівки, 

прищеплювати народну мораль через наслідування поведінки бджоли. 

Обладнання:  

1. Підручник: Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька  Математика: Підруч. для 2 

кл. -  К: Освіта, 2012. – 160 с. 

2. Демонстраційний матеріал: презентація до уроку, м’яка іграшка 

бджілки. 

3. Роздатковий матеріал:  бджілки для кожного учня. 

 

 

Хід заняття 
 

І. Організаційна частина. 

1. Стратегія «Передбачення». 

- Дуже сподіваюсь, що сьогодні наш урок математики буде… Передбачте, 

яким? 

У - успішним 

Р - радісним 

О - оригінальним 

К - корисним  

І тому пропоную провести його під девізом: 

Якщо  хочеш більше знати, 

Треба плідно працювати.  

2. Графічний диктант. 

- Адже сьогодні на уроці нас чекає кропітка робота. То ж візьмемо в руки 

простий олівець і виконаємо графічний диктант. 

- 7 клітинок вправо, 7 клітинок вниз, 7 клітинок вліво, 7 клітинок вверх, 1 

клітинка вліво, 1 клітинка вверх, 9 клітинок вправо, 1 клітинка вниз, 1 клітинка 

вліво. 

- Від крапки відраховуємо по лінії 3 клітинки вниз, 2 клітинки вправо, 

починаємо креслити лінію на 3 клітинки вправо, 1 клітинка вниз, 3 клітинки 

вліво, 1 клітинка вверх. 

- Повертаємось до нашої крапки, рахуємо 7 клітинок вниз по лінії, 1 клітинка 

вправо, 1 клітинка вниз, 1 вправо, 1 вверх, 3 клітинки крокуємо по лінії, 1 

клітинка вниз, 1 вправо, 1 вверх. 

 

 

 

 



             
             

             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             
 

- Здогадайтесь, на що схожий наш малюнок?  

- З яких геометричних фігур складається наш вулик? 

(Якщо здогадаються, то повідомити , що бджоли бачать  тільки 5 кольорів, з 

яких найкраще жовтий,  синій, фіолетовий, блакитний і ультрафіолетовий.) 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Емоційне налаштування учнів на 

роботу на уроці. 

- Ми  повинні бути  уважними, кмітливими,  організованими. А зразком для 

цього нам слугуватиме істота, яка  в українців  є  символом всіх цих 

перелічених якостей. Тож уважно послухайте загадку і відгадайте її: 

                           Хто смугастий одяг носить? 

                           Хто у вулик мед приносить? 

                           Працьовита, хоч й мала. 

                           Здогадались? Це…… (Бджола). 

- Давайте уявимо сьогодні себе в ролі невтомних трудівниць – бджілок і 

продемонструємо згуртовану і ефективну роботу. 

- Тож часу не гаємо, беремося за діло. 

- З яким настроєм ми приступаємо до роботи?  

- Позначте олівцем свій настрій на бджілці, яка лежить у кінці підручника. 

- У кінці уроку ми обов’язково порівняємо, чи змінився він? 

    

ІІІ. Контроль, корекція та актуалізація опорних знань 

1. Каліграфічна хвилинка 

- У такому вулику  живе королева зі своєю великою родиною бджіл. Кожен 

вулик може вміщувати біля 40 тисяч мешканців. 

- То ж давайте запишемо каліграфічно рядочок числа 40 і дамо йому 

характеристику. (Характеристика числа: двоцифрове, кругле, парне,число 

четвертого десятка, у ньому 4 десятки і 0 одиниць,сусіди 39 і 41, 

записується за допомогою цифр 4 і 0). 

2. Математичний диктант «Життя  бджоли у числах»  

- Для того, щоб дізнатися більше цікавих фактів про бджолу і розвинути 

обчислювальні навички, проведемо математичний диктант. Записуємо 

тільки відповіді.  



   (Діти записують відповіді. Виконується взаємоперевірка в парах. Після цього 

проводиться робота з  рядом записаних чисел. Кожне записане число має 

відношення до життя бджоли). 

- Запишіть суму чисел 30 і 12.  

- Різниця  чисел 12 і 6. 

- Число 20 зменшити на 8 .   

- Перший доданок 9, другий доданок 9, знайдіть суму.   

- Зменшуване 30, від’ємник 5, запишіть різницю . 

- Від числа 13 відняти 8.    

- 15 мінус 7.    

Взаємоперевірка в парах.  

(Число під сумнівом підкреслюємо  олівцем.) 

Робота з числами. 

42 (приблизно 42 дні триває життя робочої бджоли).  

6 (від народження до  6 дня бджола прибирає у вулику).  

12 (до  12 дня годує  личинок). 

18 (до 18 дня будує соти з воску). 

25 ( на 25 день вилітає збирати мед). 

5 (5 грамів меду заготовляє одна бджола за своє життя). 

8 (8 км найдовша відстань польоту бджоли від вулика). 

Підсумок 

- Хто не допустив жодної помилки? Молодці! 

- Хто допусти 1 помилку? Теж ви непогано попрацювали. 

- Хто допустив 2 і більше, ви  попрацюєте вдома і до вас теж прийде успіх.  

3. Усний рахунок  « Мед  до вулика» 

- Історія бджільництва в Україні має багатовікову історію. Ще за часів 

Київської Русі було поширене збирання дикого меду.  Мед у слов’ян 

виконував роль грошей, його міняли на інші продукти, хутро, прикраси. 

Спочатку бджіл не розводили. Вони жили в лісах у печерах і дуплах дерев. 

Згодом люди почали самі видовбувати колоди, щоб в них селилися 

бджоли, а на колодах ставили свою мітку - «борть». Від слова «борть» - 

дерев’яна колода з міткою, і походить слово «бортництво» 

(бджільництво). 

- І тільки 203 роки тому український бджоляр Петро Прокопович винайшов 

перший сучасний рамковий вулик. 

- На екрані ви бачите різновиди помешкань бджіл: дупло(х = 15),  , борть (х 

= 30), рамковий вулик (х = 70). Біля кожного вулика записане рівняння. 

Дізнаємось, скільки кілограмів меду збирає кожна бджолина сім’я  за 

сезон у своє помешкання. 
 

-  А для цього розв’яжемо рівняння і знайдемо значення х. 

          25 + х  = 40                 70 – х = 40   х - 30  =  40 

           х = 15                           х =30                         х = 70   



4.Гра «День і ніч» 

- А для цього, щоб зібрати цим маленьким бджілкам стільки меду, їм 

потрібно багато працювати. Робочий день бджоли триває з 4 години 

ранку до 21 години. 

- Полічіть, скільки часу триває робочий день? (17 годин).  

- Але і вночі у вулику кипить робота. Бджоли обмахують крильцями мед, 

щоб з нього випарувалася зайва волога. Тож пограємо у гру «День і ніч». 

По команді «ніч», ви закриваєте очі і обчислюєте ланцюжки виразів, по 

команді «день» піднімаєте руку і озвучуєте відповідь. 

35 + 8   24 – 6   38 + 40  76 - 24 

48 – 5   64 + 33  50 – 7   60 + 18 

   Фізкультхвилинка для очей.  

- Вгадайте, скільки очей у бджоли? 

- Полічимо?  

- У бджоли очей стільки, скільки і в людини, і ще стільки ж, і ще півстільки як 

в людини ( 2 + 2 + 1 = 5 очей). 

- У бджоли 5 очей. Два з них великі і ще три маленьких, розташованих між 

ними. Завдяки своєму зору бджола може бачити  «крізь» листя. 

- Хоча наш зір не такий досконалий, а очей у нас всього двоє, ми повинні 

дбати про наш зір. Давайте проведемо фізкультхвилинку для очей. 

- Слідкуємо за комахами, які збирають пилок і нектар. 

ІV. Повідомлення теми і завдань уроку. Сприймання та усвідомлення 

навчального матеріалу 

1. Ознайомлення учнів з усними прийомами додавання двоцифрових 

чисел з переходом через розряд. Робота з підручником 

- Недарма бджолу називають трудівницею. Адже вона все своє життя 

наполегливо працює. І нам з вами час потрудитися і засвоїти новий 

матеріал. Сьогодні ми навчимося додавати двоцифрові числа з 

переходом через розряд, продовжимо вчитися розв’язувати задачі на 2 

дії. Відкрийте підручники на ст. 64. 

- Виконаємо підготовчу вправу  за   № 362.  

- На які розрядні доданки розклали число 38, 61 ?  

- Отже, розкладіть наступні числа на десятки і одиниці. 

- Для чого нам потрібне вміння розкладати числа на розрядні 

доданки?(Щоб без помилок рахувати.) 

- Це була підготовча вправа до вивчення нового матеріалу. 

- Розглянемо у наступному номері як виконали додавання двох чисел 27 і 

17. 

- Що зробили з числом 27 ? з числом 16 ? (Розклали числа на розрядні 

доданки). 



- Що зробили з десятками?(Їх додали). 

- Що зробили з одиницями? (їх теж додали). 

- І на останок? (Отримані результати додали). 

- Прочитаємо алгоритм додавання двоцифрових чисел. 

- На прикладі морквин нам показали додавання чисел. Пучки у нас 

десятки , окремі морквини – це одиниці. Скільки отримали пучків 

морквин – це десятки. Скільки окремих морквин – це одиниці. До 

десятків додали одиниці і отримали відповідь. 

2. Первинне закріплення  

Робота з підручником за № 364 

1-ший вираз – коментовано. Фронтально: 

2-ий вираз – біля дошки; 

3-ій вираз – біля дошки; 

4-ий вираз – самостійно у зошитах. (Перевірка). 

V. Узагальнення, систематизація та закріплення вивченого. 

1. Розвиток логічного мислення 

- Людина бере приклад з бджоли не тільки у праці, нам є чого повчитися у 

цих істот і у розумовій діяльності. Вчені довели, що бджоли – дуже розумні 

істоти. Вони добре орієнтуються на місцевості, запам’ятовують оточуючі 

предмети, роблять висновки, якщо щось змінюється. А чи зможете ви 

зробити правильний висновок і заповнити порожню клітинку квадрата 

відповідним знаком. 

 
∞ 

  

  
∞ 

 

   
∞ 

-  До речі, колові рухи – це один з танців бджоли.   

- А як ви думаєте, для чого бджола танцює?  

- Вона повідомляє своїх сестер де знаходяться медоносні квіти. 

Фізкультхвилинка.  

- То ж і нам час вийти на галявину і побути бджілками. Давайте  спробуємо 

відтворити деякі бджолині рухи під час фізкультхвилинки: 

 Бджоли зранку вилітають 

 І над квітами кружляють. 

 Крильця свої розминають, 



 Ніжками всі чеберяють. 

 1,2,3,4 – набираються всі сили. 

 Нахилились, повернулись, 

 До товариша всміхнулись. 

 Як зачують десь нектар, 

 То присядуть зразу там. 

 Крильця вгору всі підняли, 

 Покружляли, політали, 

 На місця всі посідали. 

2. Робота над задачами 

-  А зараз давайте перевіримо, як ви вмієте працювати над задачами. 

Робота над задачею № 365, ст. 65 

І. Ознайомлення з умовою задачі. Аналіз умови 

- Прочитайте задачу та уявіть, про що в ній розповідається. Про що 

розповідається в задачі? ( В задачі розповідається про шкільну бібліотеку, 

яка отримала підручники для учнів 2 класу.)  

- Які підручники отримала бібліотека?( З математики і   читання). 

- Що означає число 35 ?(Підручники з математики.) 

- Що означає число 12 ? (На 12 більше підручників з читання.) 

- Яке запитання задачі? Запитується: скільки всього підручників отримала 

бібліотека?) 

- Запишемо задачу коротко. Для цього виділимо  ключові слова. Назвіть їх. 

- Запишемо їх у стовпчик. Чи відомо нам скільки підручників з 

математики?(Відомо – 35). 

- Чи знаємо ми з умови скільки підручників з читання? (Ні, не знаємо.) 

- Але що сказано про них? 

- Про що запитується в задачі? 

- Позначимо це фігурною дужкою в короткій умові. 

Математика – 35п.      

Читання -  ?,     на 12 п. більше    

- Складемо схематичний малюнок. 

- За коротким записом поясніть числові дані. Що означає число 35, число 12 ? 

- Що означає фігурна дужка?  

35 

_____________________        12 

________________________________  

_____________________________________________  



- Скільки підручників з математики? Показуємо відрізком. Що відомо про 

підручники з читання? 

- Що означає на 12 більше?Показуємо на схемі.. 

- Що запитується в задачі? Показуємо це на схемі. 

 

ІІ. Пошук розв’язування задачі 

 

- Яке запитання задачі?  

- Що потрібно знати, щоб на нього відповісти?(Потрібно знати два числові 

значення: І – скільки підручників з математики, відомо; ІІ – скільки 

підручників з читання, невідомо.) 

- Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі?(Дією додавання.) 

- Чому?(Всього, разом – це об’єднання, а це більше.) 

- Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? (Ні, не можна, тому що 

ми не знаємо, скільки підручників з читання). 

- А чи можемо ми дізнатися скільки підручників з читання?(Можна, тому що 

ми знаємо обидва числові значення). 

- Якою арифметичною дією відповімо на це запитання?(Дією додавання.) 

- Чому? (Бо в задачі сказано на 12 більше, а це стільки ж і ще 12, стає більше.) 

- Складемо план розв’язання.  

- Про що ми дізнаємось першою дією? 

- Про що ми дізнаємось другою дією? 

 

 

 

 

ІІІ. Запишемо розв’язання і відповідь 

Розв’язання 

1) 35 + 12  = 47 (п.) – з читання; 

2) 35 + 47 = 82 (п.) – всього. 

- Повторіть запитання задачі. Сформулюйте відповідь. 

Відповідь: 82 підручники отримала бібліотека. 

   Творча робота  над задачею № 367, ст. 65 

- Розв’язання задачі ми можемо записувати по різному. Цю задачу ми 

записали двома діями. А як ще можна записати розв’язок задачі ми 

побачимо у наступному номері, № 367. 

59 – ( 23 + 16) 



- Прочитайте завдання мовчки. Що потрібно зробити? 

- Прочитайте вираз. Як ви думаєте, про кого ми будемо складати задачу? 

- До якого класу тварин належить бджілка? 

- Ще яких комах ви знаєте? 

- Чому вони належать до класу комах? 

- Де живуть комахи? 

- Отже, відправимось на галявину. На квітучій галявині літало 59 комах.  

- Які комахи можуть літати разом з бджілками? 

- Хто із них можуть збирати пилок і нектар? 23 бджілки і 16 метеликів 

полетіли. 

- Яке запитання задачі? Скільки комах залишилось на галявині? 

- Давайте повторимо задачу разом з умовою і запитанням. Хто  може 

розказати нам задачу? 

- Так скільки комах залишилось на галявині? 

  

3. Робота з геометричним матеріалом 

- Ці комахи ще літають на галявині, а 23 бджілки, зібравши нектар,  

поспішають до вулика. Там вони зливають його в соти(споруди з воску), які 

мають форму правильного шестикутника. Довжина сторони шестикутника 

дорівнює 3 мм.  

- Знайдіть периметр однієї соти. 

-  Що таке периметр? 

- Як його знайти? 

- Якою буквою позначають сторону многокутника? 

- Запишемо формулу і знайдемо периметр однієї соти. 

-  Отже, бджоли розуміються навіть на геометрії.  

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

- Про бджіл можна багато говорити. І одного уроку для цього занадто мало.    

- Чи сподобався він вам? 

- Який настрій ви маєте в кінці уроку? Покажіть його на своїй  бджілці. 

- Я дуже задоволена вашою роботою, бо ви всі працювали як бджоли. 

-  То чого ж навчилися бджоли у нас? 

-  А чого ми навчилися у бджіл? 

 

- Наш урок підійшов до кінця. На ньому ми змогли дізнатися тільки тисячну 

частину інформації про найдосконалішу комаху.  Я сподіваюся, що ви 

продовжите спостерігати за цими дивовижними істотами і будете  вчитися у 

них  не лише чистоти, порядку, бережливості і працьовитості, а й  любові до 

своєї рідної домівки. Як бджоли піклуються про свій вулик, так і ми з вами 

повинні ставитися до свого житла, своєї школи, свого міста, своєї країни. 
 

 

 


