
Тэма «Задачы на прымяненне дробаў» 5 клас 

Этапы ўрока  

1. Арганізацыйны момант 

 (3 мін.) 

Мэтапалаганне, самарэгуляцыя. 

2. Актуалізацыя ведаў. 

Рашэнне вусных 

практыкаванняў на паўтарэнне 

(6 мін.) 

Пабудова маўленчых канструкцый, рацыяналізацыя, уменне аналізаваць і рэагаваць 

на адказы аднакласнікаў. 

3. Калектыўнае рашэнне задач 

з выкарыстаннем звычайных 

дробаў 

(12 мін.) 

Назіранне, ўсведамленне практычнага прымянення дадзенага тыпу задач, аналіз, 

перагляд тэксту, дабыванне інфармацыі з розных крыніц. 

4. Фізкультмінутка (1 мін)   Эстэтычнае ўспрыманне, здароўезберажэнне, самарэгуляцыя. 

5. Работа ў групах (6 мін) Работа па складзенаму плану, рашэнне задач практычнай накіраванасці, ацэньванне 

адказу, самакантроль. 

6.  Справаздача камандзіра 

групы аб праведзеным 

даследаванні. 

(6 мін) 

Паведамленне спосабу рашэння задачы . 

7. Падвядзенне вынікаў урока. 

Дамашняе заданне (6 мін.) 

Прадметная рэфлексія, прымяненне спосабаў разважання да рашэння задач, якія 

адлюстроўваюць жыццёвыя сітуацыі. 



Тэма ўрока: «Задачы на прымяненне дробаў» 5 клас 

 

Мэты ўрока: 

Адукацыйная: рашаць задачы на дробы; ацэньваць атрыманы адказ, ажыццяўляць самакантроль, адпрацаваць 

уменні рашаць задачы на дробы арыфметычным спосабам.  

Навучальная: навучыць вучняў рашаць нестандартныя задачы ў самых звычайных жыццёвых сітуацыях; 

навучыць прыёмам і метадам развагі, развіваць лагічнае мысленне, матэматычную гаворку (вусную і пісьмовую), увагу; 

аналізаваць і асэнсоўваць тэкст задачы, здабываць неабходную інфармацыю. 

 Выхаваўчая: прымяняць розныяя спосабы разважання да рашэння задач, якія адлюстроўваюць жыццёвыя 

сітуацыі; навучыць выкарыстоўваць атрыманыя веды ў паўсядзённым жыцці; развіваць інтэлектуальныя і творчыя 

здольнасці навучэнцаў, пазнавальную актыўнасць, цікавасць да матэматыкі, выхоўваць уменне да сумеснай дзейнасці; 

Абсталяванне:  праектар, кампьютар 

Форма правядзення ўрока: урок з прымяненнем групавога спосаба навучання. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План правядзення ўрока 

Ход урока 

Этапы  Дзейнасць настаўніка Дзейнасць вучняў 

1. Добры дзень, дзеці! Правяраем, ці ўсе гатовыя да ўроку! 

Рады вітаць групы і іх камандзіраў у нашым паходзе! Сёння 

ў нас урок рашэння задач і мы здзейснім незвычайнае 

падарожжа са звычайнымі дробамі, рашаючы задачы па 

гэтай тэме.  Гэта падарожжа будзе па нашай малой радзіме – 

Валожынскаму раёну і Гародзьках. Складаем ў рукзак нашы 

веды, а компасам у гэтым падарожжы будуць нашы ўменні 

рашаць задачы па гэтай тэме. 

Вітаюць настаўніка, кантралююць ўласную 

гатоўнасць (на партах – сшыткі, падручнікі, ручкі, 

алоўкі, лінейкі, дзённікі) 

2.  Актуалізацыя ведаў (прэзентацыя) 

Рашэнне вусных практыкаванняў на паўтарэнне 

(прэзентацыя) 

 

Каб даведацца дэвіз нашага падарожжа, нам трэба будзе 

рашыць некалькі нескладаных арыфметычных прыкладаў. А 

каб было лягчэй у дарозе, давайце мы ўспомнім, асноўныя 

правілы рашэння задач па тэме «Звычайныя дробы». 

 

 

 

 

 

Каб знайсці дроб ад ліку трэба памножыць гэты лік 

на гэты дроб; 

 

Каб знайсці лік па яго дробу, трэба лік, адпаведны 

дробу, падзяліць на гэты дроб; 



 

 

 

 

Выкарыстоўваючы адказы, прачытайце дэвіз. Для гэтага 

запішыце ў табліцы літары, адпаведныя знойдзеных адказаў. 

 

 

Каб знайсці, якую частку адзін лік складае ад 

другога, трэба запісаць дроб, у лічніку якога – першы 

лік, а ў назоўніку – другі; 
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(Малая радзіма) 



3 Калектыўнае рашэнне задач па тэме «Звычайныя дробы». 

Пачынаем наша падарожжа. У вас на сталах ляжаць 

маршрутныя лісты, у якіх і паказаны наш маршрут. Бярэм 

курс у паўднёвым кірунку. Садзімся на веласіпеды і едзем у 

Валожын. Першым нашым прыпыначным пунктам будзе 

адпачынак у лесе. Галоўная каштоўнасць — некранутая 

прырода, якая знаходзіцца ў сваім натуральным 

першародным стане  

Задача першага тыпу: 

Адлегласць ад Гародзькаў да Валожына 20 кіламетраў.  

 Вандроўнікі на веласіпедах да першага адпачынку праехалі 

  усяго шляху. Колькі кіламетраў ім засталося праехаць? 

 

Плошча тэрыторыі Мінскай вобласці 40236 км². Плошча 

тэрыторыі Валожынскага раёна складае  ад плошчы 

тэрыторыі Мінскай вобласці, а плошча Гародзькаўскага 

сельсавета складае    ад плошчы Валожынскага раёна. 

Знайсці плошчу Валожынскага раёна і Гародзькаўскага 

сельсавета 

Задача другога тыпу 

1) Вучням 5 класа патрэбна вясной высадзіць 92 каліў 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рашэнне. 

1) 20·  =8 км 

2) 20 – 8 = 12 км          Адказ: 12 км 

 

 

Рашэнне: 

1) 40 236 ·   =1916 км2 

2) 1916·   =159  км2      Адказ: 1916 км2; 159  км2       

 

Рашэнне: 



расады кветак на клумбу, што складае   ад усёй колькасці 

расады, а астатнюю расаду высадзяць вучні 6 класа. Колькі 

расады кветкаў высадзяць вучні 6 класа? 

2) Вучні 5 класа сабралі макулатуру і паклалі яе ў скрыні. 

  ад усіх скрынь напоўнены газетамі, а астатнія 10 скрынь 

старымі часопісамі. Колькі скрынь макулатуры сабралі 

вучні 5 класа? Колькі скрынь макулатуры напоўнены 

газетамі? 

 

1) 92։        =115 

2) 115 – 92 =23      Адказ: 23 калівы 

 

Рашэнне 

1 -   =   

10 ։   = 25 

25 ·    = 15 

 

 

 

4 Фізкультмінутка Дзецям патрэбна знайсці карцінкі з выявамі знаёмых 

месцаў аграгарадка Гародзькі  

5. Далей наш атрад раздзяліўся на групы. Зараз мы з вамі 

папрацуем у групах, і рашаючы задачы пабываем на нашых 

знакамітых рэках – Заходняя Беразіна   і яе прытоках – 

Гальшанцы і Іслачы, паспрабуем знайсці іх даўжыні. Такім 

чынам, капітаны арганізуйце свае групы. Далей рашаюць 

кожная група задачу. І робяць справаздачу па групах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На тэрыторыі Валожынскага раёна працякае самая вялікая 

рака – Заходняя Бярэзіна. Яе прытокі Гальшанка даўжынёй 

57 км складае  даўжыні Заходняй Бярэзіны і Іслач, якая 

карацейшая за Заходнюю Беразіну на 126 км. Знайсці 

даўжыні рэк Заходняя Беразіна і Іслач.  

 

 

Рашэнне:  

1) 57։   =228 км - Заходняя Бярэзіна 

2) 228-126 = 102 км - Іслач  

Адказ: 228 км; 102 км 

6 Справаздача камандзіра групы 

 

Справаздача па рабоце групы: 

1. Наша група пабывала _________________ 

 

2. Мы даследавалі _______________________ 

 

3. Для гэтага рашылі задачу ________________ 

                       

4. І зрабілі 

вывад______________________________ 

 

7  1. Падвядзенне вынікаў. 

 Такім чынам, наша падарожжа закончана. Мы ўсе 

вярнуліся дадому ў аграгарадок Гародзькі. Скажыце мне:  

1. Якія месцы мы наведалі? 

 2. Што новага аб нашым краі мы даведаліся? 

 3. Задачы па якой тэме дапамаглі нам у падарожжы? 

 

 

 

 

 

 



 4. Задачы якіх тыпаў мы рашалі?  

5. З якімі цяжкасцямі вы сутыкнуліся? Здзейсніць гэта 

падарожжа нам дапамаглі веды па тэме «Звычайныя дробы» 

і нашы ўменні рашаць задачы.  

 

Дамашняе заданне:  1. Вага буйной ласіхі дасягае 300 кг. 

Гэта складае  вагі самца. Колькі кілаграмаў важаць лось і 

ласіха разам? 

 2. У Налібоцкай пушчы вышыня маладой хвоі 10 м. Якая 

вышыня дарослай хвоі, калі вышыня маладой складае  

вышыні дарослай? На колькі дарослая хвоя вышэй за 

маладую? 

 

 

 

 

 


