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Урок матэматыкі ў ІV класе 

Тэма: “Плошча квадрата” 

Мэты: пазнаёміць з формулай плошчы квадрата; практыкаваць у вылічэнні 

плошчы прамавугольніка і квадрата; удасканальваць вылічальныя навыкі,  

прыёмы працы з простымі і састаўнымі задачамі; садзейнічаць развіццю 

лагічнага мыслення; павышаць культуру матэматычнай мовы; выхоўваць 

самастойнасць, пачуццё патрыятызму.  

Абсталяванне: Матэматыка: вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. 

адукацыі з беларус. мовай навучання. У 2 ч. Ч. 1 / Т. М. Чабатарэўская, В. У. 

Нікалаева; карткі з заданнямі; дэманстрацыйны матэрыял: прамавугольнік, 

квадрат, формулы для вылічэння перыметра і плошчы прамавугольніка і 

квадрата, адзінкі вымярэння перыметра і плошчы; фотаздымкі (помнікі 

прыроды, грыбы) 

 

Ход урока 

І. АМЭ  

Старажытныя грэкі казалі: “Добры настрой – палова перамогі”.  

Я вам жадаю сёння на ўроку плённай працы, поспехаў і добрага настрою.  

ІІ. Актуалізацыя раней атрыманых ведаў і способаў дзеянняў 

1. Праверка дамашняга задання (№ 7, с. 69) 

Сшытак: даўжыня 17 см, шырыня 20 см, перыметр (17 + 20) ∙ 2 = 74 см, 

плошча 17 ∙ 20 = 340 см
2
. 

Падручнік: даўжыня 17 см, шырыня 21 см, перыметр (17 + 21) ∙ 2 = 76 см, 

плошча 17 ∙ 21 = 17 ∙ (20 + 1) = 17 ∙ 20 + 17 ∙ 1 = 357 см
2
. 

76 – 74 = 2 (см) – на столькі перыметр старонкі сшытка меншы за 

перыметр старонкі падручніка. 

357 – 340 = 17 (см
2
) – на столькі плошча старонкі сшытка меншая за 

плошчу старонкі падручніка. 

Якімі фігурамі з’яўляюцца старонкі сшытка і падручніка? 

Што такое прамавугольнік?  
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Перад  вамі два прамавугольнікі? Што на іх паказана зялёным колерам. 

(Перыметр, плошча.)  

        

Як вылічыць перыметр прамавугольніка? (Р= (a + b) ∙2;  Р= a + b+ a + b;   

Р= a ∙2+ b ∙2) 

У якіх адзінках вымяраецца перыметр? (мм, см, дм, м, км) 

Як вылічыць плошчу  прамавугольніка? (S = a ∙ b) 

У якіх адзінках вымяраецца плошча? (мм
2
, см

2
, дм

2
, м

2
, км

2
) 

Што такое см
2
? (квадрат са стараной 1 см) 

 

2. Вусны лік  

2.1. Вылічыце і параўнайце атрыманыя вынікі. 

1

5
 ад 10 см         

1

5
 ад 20 см 

1

5
 ад 6 дм          

1

10
 ад 1 м  

1

3
 ад 3 дм           

1

2
 ад 10 дм  

 

2.2. Рашыце задачы. 

Вера прачытала кнігу, у якой было 140 старонак, за два тыдні. Колькі 

старонак чытала дзяўчынка кожны дзень? 

 У Пашы было 2 рублі. Ён купіў у магазіне 5 аднолькавых булачак і 

патраціў усе грошы. Колькі каштуе адна булачка?  

У Дзяніса 1 рубель. Колькі такіх жа булачак купіць Дзяніс?  
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Пасля таго, як Зарына прайшла ад школы да дома 280 м, ёй засталося  

прайсці 520 м . Якая адлегласць ад школы да дома? 

2.3. Перад вамі план кватэры. 

 

Колькі жылых пакояў у ёй? (2) 

Якую фігуру па форме нагадваюць 

пакоі? (Прамавугольнік.) 

Вылічыце плошчу кухні. (3∙4=12 м
2
) 

Вылічыце плошчу жылых пакояў. 

(6∙4=24 м
2 
;
    

3∙6=18 м
2 
) 

Вылічыце плошчу ванны. (2∙4=8 м
2
) 

У памяшканнях неабходна пафарбаваць падлогу. Давайце выберым 

самую эканомную фарбу.  (№ 2) 

 

Расход фарбы 200 г на 1 м
2
. Колькі спатрэбіцца фарбы для падлогі на 

кухні? (200∙12= 2400 г) 

Колькі спатрэбіцца фарбы для падлогі ў меншым пакоі? (200∙18= 3600 г) 

ІІІ. Фарміраванне новых ведаў і способаў дзеянняў 

Як называецца прамавугольнік, у якога ўсе стораны роўныя? (Квадрат.) 

Пра якую фігуру будзем гаварыць сёння на ўроку? (Пра квадрат.) 
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Што навучымся вылічваць  у квадрата? (Плошчу.) 

Начарціце квадрат са стараной 4 см.  

Паколькі квадрат – гэта прамавугольнік, то як будзем шукаць яго 

плошчу? (4∙4=16 см
2
) 

Давайце паспрабуем запісаць формулу для вылічэння плошчы квадрата.  

(S = a ∙ a) 

ІV. Фізкультхвілінка  

Каб уважлівымі быць, трэба трошкі адпачыць. 

Раз – падняцца, усміхнуцца, два – сагнуцца, разагнуцца. 

Тры – галоўку ўверх падняць, на чатыры – паківаць. 

Пяць – рукамі памахаць. Шэсць – як я – хутчэй прысесці, 

Сем – ля парты ціха стаць, на адзінку пазіраць. 

Гімнастыка для вачэй.  

Сума лікаў 3 і 4, здабытак лікаў 2 і 4,  3 павяліч у 30 разоў… 

І цікава адпачылі, і лічэнне паўтарылі. 

VІ. Замацаванне раней атрыманых ведаў і способаў дзеянняў 

Рашэнне задачы (№ 8, с. 71) 

На дзялянку для пасадкі лесу прывезлі 950 саджанцаў. Адну дзясятую ўсіх 

саджанцаў складалі дубы, а астатнія былі хвойныя. Колькі саджанцаў хвойных 

дрэў прывезлі на дзялянку? 

Пра што ідзе гутарка ў задачы? (Пра саджанцы.) 

Колькі саджанцаў прывезлі на дзялянку для пасадкі лесу? (950) 

Якія былі саджанцы? (Дубы і хваёвыя) 

Колькі было дубоў? (Адна дзясятая ўсіх саджанцаў.) 

Што значыць “адна дзясятая”? Як знайсці адну дзясятую ад ліку 950? 

Запішыце самастойна ў сшытку. (950:10=95 (с.) ) 

Колькі прывезлі хваёвых саджанцаў?  

Запішыце самастойна ў сшытку. (950 – 95 =855 (с.) ) 

Пра які лес ідзе гутарка ў задачы? (Змешаны, бо садзілі ліставыя і 

хвойныя дрэвы.) 
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Наша краіна славіцца сваімі лясамі. Яны займаюць прыкладна трэцюю 

частку тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.  

Якая плошча Беларусі? (207 тыс. км
2
) 

Вылічыце, якую плошчу займаюць лясы. (207:3=69 тыс. км
2
) 

Якія хвойныя дрэвы маглі садзіць на дзялянцы? (Елкі і сосны.) 

Самае распаўсюджанае з хвойных дрэў — сасна. Елка часцей расце на 

поўначы краіны. Сярод ліставых дрэў у нашых лясах пераважае бяроза, а ў 

паўднёвых раёнах – дуб.  

Узнавіць веды пра вышэй пералічаныя дрэвы, а магчыма і папоўніць іх, 

вам дапаможа наступнае заданне. Працуем у парах. Рашаеце прыклады на 

картцы, запісваеце адказы, чытаеце атрыманы тэкст.  

Заданні на картках: 

Картка №1 

Пажэжынскі Цар-дуб самы стары ў Беларусі.  

Яго ўзрост складае 100∙4+(462 – 31 ∙2)= 800 гадоў,  

вышыня 322:4=46 метраў,  

а дыяметр ствала – больш за 136 см + 64 см = 200см =2 м. 

У 1900 + 63=1963 годзе Цар-дуб быў аб’яўлены помнікам прыроды. 

Картка №2 

Дуб-Якуб у вёсцы Казлы Нясвіжскага раёна самы стары на Міншчыне. 

Яму каля(167+83)∙2=500 гадоў,  

а па больш “свежых” даследваннях усяго 53∙10 – (396 – 32∙3)= 230 гадоў. 

Вышыня дуба 224:7=32 м. 

Картка №3 

Елка. Жыве да 30∙4+(20∙5 + 240:3)=300 гадоў і больш. 

Вышыня дрэў да 250:5 – 180:9=30 м,  

а часам дасягае 50∙4-165=35 м,  

дыяметр ствала  да 68 см + 52 см=120 см.  

Картка №4 
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Сасна. Вышыня дрэў ад 4∙5=20 да 160-90=50 м,  

дыяметр ствала да 124+26=150 см.  

Сосны жывуць да 3∙100=300 гадоў,  

а некаторыя да 200+200+100=500 гадоў. 

Што вырабляюць з драўніны?  

Ці можам мы зберагчы ад вырубкі дрэва? Як?  

Збірайце макулатуру. Яе выкарыстоўваюць для вырабу паперы і кардону.  

Як вы думаеце, колькі трэба назбіраць макулатуры, каб зберагчы  ад 

вырубкі адно дрэва?  

Рашыце ўраўненне і атрымаеце адказ на пытанне.  

x + 125∙4 = 600 – 40 

Адказ: 60 кг макулатуры зберагаюць ад вырубкі адно дрэва. 

Што яшчэ, акрамя дрэў,  расце ў лесе? (Кусты, трава, ягады, грыбы.) 

З 45 кг свежых грыбоў атрымліваецца 4 кг cyxix. Колькі трэба ўзяць 

свежых грыбоў, каб атрымаць 20 кг cyxix? 

Пра што ідзе гутарка ў задачы? (Пра грыбы.) 

Што рабілі з грыбамі? (Сушылі.) 

Колькі было свежых грыбоў? (45 кг) 

Колькі сухіх грыбоў атрымалася? (4 кг) 

Колькі трэба атрымаць сухіх грыбоў? (20 кг) 

У колькі разоў больш трэба атрымаць сухіх грыбоў? (20:4=5 (р.)) 

Колькі трэба ўзяць сырых грыбоў? (45∙5=225 (кг)) 

VІІ. Падвядзенне вынікаў 

Вучні атрымліваюць фігуры (прамавугольнік і квадрат), вымяраюць 

даўжыні старон, вылічваюць перыметр і плошчу, запаўняюць табліцу: 

Прамавугольнік №___ Квадрат №___ 

a b Р S a Р S 
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VІІІ. Дамашняе заданне 

№ 7, 9, с. 71 

Выстаўленне адзнак  

Рэфлексія 

На ўроку я працаваў актыўна/пасіўна 

Сваёй працай на ўроку задаволены / не задаволены 

Матэрыял на ўроку мне быў зразумелы / незразумелы  

                                                 карысны/ бескарысны 

За ўрок я змарыўся / не змарыўся 

А.Р. Гелда; 

настаўнік першай катэгорыі; 

Дорскі НПК д/с – СШ 


