
видавнича грУпа «основа» № 16–18 (352–354) червень 2012 р.85

Добре розвинені в учнів навички усно-
го обчислення — одна з умов їх уcпішного 
навчання в старших класах. Учитель матема-
тики має звертати увагу на усне обчислення 
з того самого моменту, коли учні переходять 
до нього з початкової школи.

Особливо в п’ятих класах ми закладаємо осно-
ви навчання математики наших вихованців. Не 
навчимо обчислювати в цей період — будемо і самі 
в майбутньому мати труднощі в роботі, а своїх 
учнів приречемо на постійні прикрі промахи.

Усне обчислення завжди проводжу так, 
щоб учні починали з легкого, а потім посту-
пово переходили до складнішого. Якщо відразу 
запропонувати складні усні завдання, то діти 
відчують безсилля, розхвилюються, їх ініціа-
тива буде пригнічена.

Потрібно виділити два види усної роботи. 
Перший — учитель не тільки називає числа, 
якими потрібно оперувати, але і демонструє їх 
учням у певний спосіб (записує на дошці; показує 
за таблицею). Той, хто не може утримати чисел 
у пам’яті, у практичній роботі погано обчислює. 
Тому в школі не можна недооцінювати другий 
вид усної роботи, коли числа сприймають тільки 
на слух. Учні при цьому нічого не записують 
і жодною наочністю не користуються.

Я намагаюсь зробити так, щоб учні сприйма-
ли усні обчислення як цікаву гру. Тоді вони самі 
уважно стежать за відповідями одне одного, а вчи-
тель стає не тільки контролером, а й лі дером, 
який вигадує все нові і нові цікаві заняття.

вільне обчислення. Учитель показує карточку 
із завданням і тут же голосно зачитує її. Учні 
усно виконують дії і повідомляють результати.

Для повідомлення відповідей учні мають 
спеціальні трафарети, за допомогою яких учи-
тель може перевірити правильність відповіді 
кожного.

рівне обчислення. Учитель записує на дошці 
завдання з відповіддю. Учні повинні скласти 
свої приклади з такою самою відповіддю. Їх 
приклади на дошці не записують. Діти мають 
на слух сприймати названі числа і визначати, 
чи правильно складений приклад.

Обчислення-доповнення. Учитель записує 
на дошці яке-небудь число, припустимо 2,5. 
Потім він повільно називає число менше ніж 
2,5. Учні у відповідь повинні назвати число, 
яке доповнює подане до 2,5. Ті числа, що 
називає учитель, і ті, що пропонують учні, 
не записують. Цим забезпечується тренування 
в запам’ятовуванні чисел.

«поспішай, та не помились». Ця гра схожа на 
математичний диктант. Учитель повільно читає 
завдання за завданням, а учні на аркушах-
трафаретах пишуть відповіді.

«естафета». На дошці заздалегідь записані 
приклади в два стовпчики. Учні об’єднуються 
у дві команди. Перші учасники гри від кожної 
команди одночасно підходять до дошки, вико-
нують перше завдання, потім повертаються 
на свої місця, передаючи крейду наступному 
члену команди, тощо. Виграє та команда, яка 
швидко і без помилок виконає свої завдання.

«не спи». Учні кожного ряду отримують 
картку. У картці першого учня всі завдання 
записано повністю, а в картках решти замість 
першого числа стоять три крапки. Що заховано 
за цим, учень дізнається тільки тоді, коли його 
товариш, який сидить попереду, повідомить 
йому відповідь свого завдання. Ця відповідь 
і буде тим числом, якого не вистачало. У такій 
грі всі повинні бути дуже уважними, оскільки 
помилки одного закреслюють роботу решти.

«Мовчанка». На дошці зображують фігури. 
Поза кожною з них розташовано числа, а все-
редині записано дію, яку потрібно виконати 
над кожною парою «зовнішніх» чисел.
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Відповідь потрібно давати мовчки, напи-
савши поряд із поданим числом правильний 
результат зазначеної дії. Завдання можна легко 
замінити, змінивши знаки арифметичних дій, 
що стоять поряд з «внутрішніми» числами.
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