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Атанасова Тетяна Григорівна, 

вчитель початкових класів, 

спеціаліст І кваліфікаційної категорії 

КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА УРОКІВ МАТЕМАТИКИ У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Модернізація шкільної освіти сприяє використанню засобів і форм 

пізнавальної діяльності учнів на основі інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ). Важко відмовитися від потенціалу нових засобів і в 

початковій школі. Серед факторів, що сприяють цій тенденції наведені 

наступні:  

 дидактичні можливості використання комп’ютера;  

 наявність на ринку численних програмних продуктів для школи;  

 введення в навчальні плани багатьох шкіл пропедевтичного курсу 

інформатики (розвиток комп’ютерної грамотності школярів);  

 наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів, що сприяють тому, що в дітей 

формується готовність (психологічна, мотиваційна, практична) до 

використання комп’ютерів у навчанні на різних навчальних предметах.  

Немає потреби і неможливо однаково навчати і навчити всіх дітей, 

сформувати в кожної дитини одні й ті самі вміння та навички з різних 

предметів, добитися від дітей одного і того самого рівня розвитку логічного 

та творчого мислення, однакового сприймання дійсності. Це стосується і 

навчання математики, методів розв’язування різних задач, побудови й аналізу 

різноманітних математичних моделей процесів та явищ. Комп’ютерна 

підтримка цього процесу дає значний педагогічний ефект, полегшуючи, 

розширюючи і поглиблюючи вивчення і розуміння математики як науки.  

Одне з найскладніших завдань для вчителів математики початкових 

класів – це сприяти розвитку розумових здібностей молодших школярів. Але 

не слід забувати також і про виховання певних почуттів, які підсилюють 

розумову активність учня. Позитивний фон уроку викликає у школярів 

почуття радості, здивування, захоплення від розв’язання певної складної 

задачі та знаходження раціонального способу, що сприяє формуванню 
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інтересу до вивчення математики.  

Я намагаюся використовувати у методиці викладання математики різні 

методи навчання, що вважаються класичними:  

 усний виклад;  

 демонстрування та ілюстрування;  

 бесіди;  

 вправляння;  

 виробничо-практичні методи тощо.  

Однак ці методи всіх проблем та завдань не вирішують. Існує ще багато 

факторів, що суттєво впливають на якість навчання. Серед них не менш 

важливе значення має використання ІКТ.  

Перш за все, добираючи до уроку комп’ютерні засоби навчання, слід  

користуватися  основними завданнями застосування комп’ютера в 

навчанні . А це є:  

 забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;  

 забезпечення індивідуалізації навчального процесу;  

 підвищення наочності навчального процесу;  

 пошук інформації із різноманітних джерел;  

 моделювання досліджуваних процесів або явищ;  

 організація колективної й групової роботи;  

 контроль навчальних досягнень.  

За таких обставин посилюється роль вчителя у навчальному процесі. 

Саме його педагогічно обґрунтоване застосування ІКТ може підвищити 

ефективність навчання. 

Комп’ютерне забезпечення уроків математики в початковій школі 

потребує належного прикладного програмного забезпечення (ППЗ). Вибір 

програм та розробка дидактичних комп’ютерних засобів здійснюється 

вчителем на основі наступних принципів: 

1. Доступність. В цьому принципі сконцентровані такі ідеї, як відбір ППЗ, 

що вже є у наявності (програми, які вже знаходяться на комп’ютері), а 

також відбір програм, з якими ознайомлений вчитель і вміє з ними 

працювати.  

2. Простота. Тут мається на увазі можливість учнів працювати з деякими 

програмами (наприклад, іграми, найпростішими редакторами та 

спеціально-розробленими для дітей 6-10 років програмами).  

3. Надійність. програми, які використовує вчитель мають бути 
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ліцензовані, щоб не принести випадкової шкоди психічному чи 

фізичному здоров’ю дітей, які з ними працюють.  

4. Ще одним принципом підбору програм є їх практична 

багатофункціональність, тобто можливість вчителя зробити у цій 

програмі якомога більше корисної інформації для дітей: підібрати або 

створити малюнки, схеми, таблиці, іншу наочність, роздрукувати її, 

використовувати як наочний посібник саму програму або її продукти і 

т.і.  

Найважливіше у роботі класовода на уроках математики – активізувати 

пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це й 

дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Але спинимося на 

наочних посібниках, (які, на наш погляд, варто застосовувати на різних 

етапах навчання і з різною метою (для перевірки вивченого, закріплення, 

повторення, вдосконалення знань). Посібники дають змогу урізноманітнити 

навчальний процес, зробити його більш плідним, цікавим, захоплюючим, 

ефективно організувати як колективну, так і індивідуальну роботу.  

Для створення наочних посібників вчитель може з успіхом 

використовувати ППЗ або вишукувати їх з допомогою новітніх 

інформаційних технологій, наприклад, підключати до своєї роботи Всесвітню 

глобальну мережу Інтернет.  

Розглянемо деякі прийоми використання ІКТ для створення засобів 

навчання для уроків математики в початковій школі.  

Деякі із заздалегідь підготовлених засобів унаочнення можна 

використовувати на кількох уроках і не один рік. Ось, наприклад. Створені за 

допомогою ІКТ можуть стати в пригоді таблиці додавання (віднімання) чисел.  

+ – 

1+5=6 6-1=5 

2+5=7 6-2=4 

3+5=8 6-3=3 

4+5=9 6-4=2 

Такі таблиці я використовую з  учням як для закріплення, так і для 

ознайомлення з матеріалом.  

Засоби та завдання можуть бути найрізноманітнішими.  

 

Наприклад, дидактичні картки:   
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Знайди суму чисел кожного стовпця:  

Доданок  7  9  3  8  8  6  5  1  

Доданок  2  1  2  2  1  2  2  2  

Сума          

Завдання 2  

Домалюй ще стільки оранжевих восьмикутників, щоб їх було на 2 менше, ніж 

синіх  

 

 

Завдання 3  

Розгадай кросворд:  

По горизонталі:  

2. Число, менше від дев’яти.  

5. Назва результату дії віднімання.  

По вертикалі:  

1. Міра місткості.  

3. Знак дії віднімання.  

4. Десять сантиметрів.  

 

 

Завдання 1 

  1    

     3   4    

2           

          

 5         
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Завдання 4  

Яку фігуру потрібно поставити замість “?” і якого кольору. Домалюй.  

 

 
 

Завдання 5   

Чим швидше розв’язуючи приклади, доберись до вершини сходинками 

(Відповіді записуй вгорі сходинки)  

 

 

Використання комп’ютерних дидактичних засобів дає змогу :  

 належно унаочнити матеріал до уроку.  

 підібрати завдання для закріплення вивченого матеріалу.  

 підготувати та провести тестування.  

 повторно використовувати розроблені засоби, адаптуючи до 

конкретного уроку. 

Використовуючи комп’ютерні дидактичні засоби, комп’ютерні 

дидактичні ігри можна створити належні умови для роботи самих дітей 

в комп’ютерному середовищі, що дасть змогу краще закріпити (чи 

повторити, залежно від ситуації) вже вивчений матеріал, узагальнити 

чи систематизувати його та дати змогу дитині використати його на 
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практиці (розв’язуючи цікаві завдання або граючись у комп’ютерну 

гру).  

Робота на уроці математики з наочними посібниками, виконаними 

на комп'ютері, викликає значне зацікавлення в учнів під час 

відтворення знань, активізує пізнавальну діяльність, сприяє 

повноцінному формуванню передбачених програмою умінь. 

Реалізуючи навчальний процес в різноманітних формах й 

різноманітними засобами, учитель підтримуватиме інтерес до навчання 

протягом усього уроку, запобігатиме перевтомі дітей і водночас 

розвиватиме такі важливі якості, як швидка реакція, кмітливість, увага.   

Пропоную кілька уроків впровадження комп’ютерних 

дидактичних засобів, які я використовую на уроках математики у 1 

класі. 

 

Урок 1. Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання і 

віднімання в межах 10 (1 клас)  

Мета. Учити користуватись узагальненою таблицею додавання і 

віднімання. Повторити склад числа 10.  

І. Вивчення нового матеріалу.  

Діти, пригадайте, які таблиці на додавання й віднімання чисел ми 

з вами вивчили. (Таблиці на додавання й віднімання 1, 2, 3... 9.) Якби 

ми зараз захотіли розкласти всі ці таблиці на парту, то не вистачило б 

місця. І тому мудрий давньогрецький математик Піфагор звів усі ці 

таблиці в одну, яка називається «Зведеною таблицею додавання й 

віднімання». Ця таблиця зображена на ваших комп’ютерах. Подивіться 

на неї. Які числа зображені у верхньому рядку? (1,2, 3... 9.) Подивіться, 

як користуватись цією 

таблицею.  

Нехай нам треба 

обчислити приклад 3 + 5. 

Знайдемо число 3 у 

стовпці, а число 5 у рядку. 

Яке число ви бачите на 

перетині рядка і стовпця з 

цими числами? (Учні 

вказівним пальцем правої 

руки ведуть вниз від числа 5, а вказівним пальцем лівої руки – вправо 
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від числа 3. Пальці «зустрілись» у клітинці з числом 8.) То який 

приклад ми обчислили? (З + 5 = 8.) Отже, числа стовпця означають 

перший доданок, а числа рядка – другий доданок. Цей приклад можна 

обчислити й по-іншому: число З взяти у рядку, а число 5 – у стовпці. 

Учні переконуються, що знову одержується число 8. Що тепер означає 

рядок? (Перший доданок.) Чому так вийшло? (Бо від перестановки 

доданків сума не змінюється.)  

Учитель записує на дошці приклад 9 - 4 і пояснює, як знайти 

відповідь за таблицею:  

-  З усіх цифр 9 треба вибрати ту, що стоїть навпроти цифри 4, яка 

розміщена ліворуч. Тоді вгорі над числом 9 читаємо результат 

прикладу: 5. Учні виконують за таблицею кілька прикладів на 

віднімання.  

Фізкультхвилинка  

II. Розвиток математичних знань  

1.                  

 

 

 
 

Вправа 1. Учитель пояснює, що за малюнком квіток потрібно скласти 

приклади за зразком. Невідомий доданок будемо позначати порожньою 

клітинкою. Учні виходять до дошки, записують приклади з 

«віконцями», а тоді шукають невідомий доданок:  

Учитель з'ясовує з учнями, що невідомий доданок можна знайти 

двома способами:  

1) пригадавши відповідний випадок складу числа 10 (10 – це 6 і 4, 

отже, невідомий доданок 4);  

2) пригадавши, що невідомий доданок можна знайти, якщо від 

суми відняти відомий доданок (від суми 10 відняти перший доданок 5, 

– одержимо другий доданок 4.)  
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Аналогічно можна запропонувати зробити приклади на віднімання:  

Учитель говорить, що невідомий від'ємник можна знайти на основі 

складу числа: 10 – це 4 і...; 8 – це 4 і...; і т. д. Потрібні числа діти 

вписують у «віконця».  

Вправа 2. Фронтальна робота над задачами.  

• У десятилітрове відро налили 7 л води. Скільки літрів води треба 

долити до повного відра?  

• У літрову банку налили 2 склянки соку. Скільки ще склянок соку 

поміститься в цій банці?  

• У які дві каструлі можна перелити молоко з бідона?  

Використовуємо наведені нижче малюнки.  

 

 

III. Підсумок уроку  

 

Урок 2. Вимірювання довжини відрізка. Сантиметр. Повторення 

складу числа 8.  

Мета. Ознайомити з мірою довжини сантиметром та сантиметровою 

лінійкою. Учити вимірювати довжину відрізка міркою і 

лінійкою.  

Хід уроку  

І. Повторення вивченого матеріалу  

1. Гра „Весела лічба”.  

— Полічіть предмети, які учень носить у ранці, викладаючи палички на 

парті.  

Скільки різного у ранці!  

Я збираю в нього вранці:  

Фарби, пензлик, ручку, гумку,  

Ключ, сніданок у пакунку,  

Зошит, касу, олівець  

І Буквар — всьому кінець.  
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Діти рахують палички (хором) у прямому і зворотному порядку.  

2. Гра „Плесни в долоні менше, більше разів”.  

Учитель показує учням першого ряду цифру 6 і каже: „Менше”. Учні 

один за одним плетуть у долоні різну кількість разів. Учням другого 

ряду вчитель показує цифру 2 і говорить: „Більше”. А учням третього 

— цифру 8 і каже: „Менше”.  

3. Гра „Засели будиночки”.  

 

 

Використовуємо WORD (або роздруковані для кожного учня завдання).  

4. Математичний диктант.  

Динамічна пауза  

II. Вивчення нового матеріалу  

Підготовча робота  

 

 

 

 
 

— Які геометричні фігури ви знаєте? (Точка, пряма, відрізок, 

многокутник.) – всі фігури показуємо на малюнках у комп’ютері:  

— Чим відрізняється відрізок від прямої? (Відрізок — це частина 

прямої; він обмежений з обох сторін, а пряма безкінечна.)  

Послухайте вірш про пряму і відрізок, дайте відповідь на запитання: 

„До яких предметів подібний відрізок?”  

— Татку, подаруй пряму,  

— Попросили діти.  

— Я не можу. А чому,  

Хочу пояснити.  
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Стільки в просторі прямих,  

Ще й подібна кожна,  

Але жодної із них  

Втримати не можна.  

Це і стрічка, і струна,  

Рейки і дротини...  

Тільки це — не вся пряма,  

А її частини.  

Промінь сонця, знає всяк,  

Довгий і пряменький.  

Але й промінь цей, однак,  

На прямій — маленький.  

Тож цілісіньку пряму  

Я не намалюю,  

Навіть в руки не візьму  

І не подарую.  

А коли візьмемо ми  

Ножиці швиденько,  

То відрізок і самі  

Виріжем гарненько  

Вийде синя стрічечка,  

Чи яскрава свічечка,  

Пензлик, олівець, стріла,  

Чи лінієчка мала.  

Все це можна в руки взяти  

І комусь подарувати.  

— Сьогодні ми будемо порівнювати відрізки за довжиною.   

Пояснення нового матеріалу  

1. Учитель креслить на комп’ютері (в PAINT) рожевий і синій відрізки 

різної довжини.  

 

 

 

— Який відрізок довший? (Рожевий відрізок довший, ніж синій.) У 

цьому випадку ми порівняли відрізки на око, бо їхні ліві кінці 
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розміщені на одному рівні, а правий кінець рожевого відрізка виступає. 

Тому тут відразу видно, який відрізок довший.  

2. Далі вчитель креслить два відрізки так, що їх довжину важко 

порівняти на око.  

 

 
Подивіться на ці відрізки. Чи можна їх порівняти на око? (Важко.) 

Якби це були смужки, то як би ми їх порівняли? (Наклали б одну на 

одну). Але відрізки не можна накласти один на один, тому, що вони 

намальовані. їх можна поміряти.  

Учитель креслить на дошці відрізок зеленою крейдою. Бере 

заздалегідь заготовлену картонну смужку і говорить:  

— Це мірка. Зараз я нею виміряю цей відрізок.  

Учитель прикладає мірку до початку відрізка, позначає крейдою на 

відрізку кінець мірки, знову прикладає мірку і т. д. до кінця відрізка (у 

відрізку вміщається ціле число мірок). Учні хором рахують, скільки 

разів прикладали мірку: 1, 2, 3, 4.  

Учитель говорить: „Довжина відрізка становить 4 мірки”. Учні 

пробують ручкою, паличкою, книжкою поміряти довжину парти і 

доходять висновку: що довша мірка, то менше мірок поміщається на 

відрізку.  

Пауза.  

Учитель показує учням мультфільм, у якому стежка мірялась 

удавами, мавпами, папугами. Використовуємо програвач.  

3. Учитель роздає кожному учневі смужку-мірку завдовжки 1 см і 

смужку завдовжки 10 см, на якій позначені, але не підписані 

сантиметрові позначки, а також аркуш з накресленим відрізком 

завдовжки 8 см (на папері у клітинку).  

— Візьміть коротшу мірку і виміряйте довжину відрізка. Скільки 

мірок помістилось у відрізку? (8 мірок.)  

Якби наш відрізок був довший, то нам довелося б прикладати 

мірку більше разів. Це довго і незручно. Розгляньте другу мірку і 

порівняйте з першою. Що ви бачите? На довшій мірці наче покладені 

одна за одною короткі мірки. Якщо ми тепер прикладемо до відрізка 

довшу мірку, то відразу зможемо порахувати, скільки коротких мірок 

вмістилося на ньому.  
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Учні прикладають саморобну лінійку до накресленого відрізка і 

рахують поділки. Бачать, що знову вклалося 8 мірок.  

— На саморобній лінійці нам доводиться рахувати кількість 

поділок. Сьогодні ми ознайомимось із приладом для вимірювання 

довжин, у якому ці поділки вже пораховані і позначені цифрами. Цей 

прилад називається лінійкою. Візьміть у руки лінійку. Роздивіться її. 

Що ви бачите на лінійці? (На лінійці нанесено поділки, що позначені 

цифрами.)  

Початок відліку позначено цифрою нуль, яку ми ще не вивчали. 

Які цифри тут ще позначені? (Діти читають числа тільки до 8.) 

Рисочки і цифри, що нанесені на лінійку, утворюють шкалу. 

Розгляньте частину шкали між поділками нуль і один. Вона утворює 

мірку, яка називається сантиметр. Уся шкала лінійки розбита на 

сантиметри довшими поділками, біля яких стоять цифри. Чи помітили 

ви, що відстань між будь-якими двома сусідніми цифрами однакова? 

Вона дорівнює одному сантиметру. Подивіться на лінійку і скажіть, 

скільки сантиметрів міститься між поділками 0 і 2; 0 і 4; 0 і 8.  

5. Далі учні вчаться вимірювати відрізки, зображені на клітинковій 

смужці спочатку короткою міркою, потім саморобною лінійкою, а далі 

— справжньою. Учні бачать, що в усіх трьох випадках результати 

збігаються. Наприклад, на другому відрізку вклалося 2 малі мірки, 2 

мірки на саморобній лінійці, 2 см на справжній лінійці. Діти доходять 

висновку, що саморобна мірка має довжину 1 см.  

6. -— Зараз ми навчимося вимірювати відрізки певної довжини.  

За вправою 2 вчитель пояснює, як треба прикладати лінійку до відрізка, 

щоб виміряти його довжину. Учні визначають довжини обох відрізків.  

Первинне закріплення.  

Використовуємо презентацію, у якій показано і розказано як 

потрібно правильно користуватись лінійкою.  

ІІІ. Підсумок уроку  

На мою думку, проблема використання комп’ютера в навчанні, 

зокрема на уроках математики у початковій школі є актуальною.  

Завдяки використанню комп’ютерних засобів навчання учні отримують 

змогу користуватись більшою кількістю інформації, що задовольняє їх 

потреби, збільшує мотивацію та ін. За таких умов, вчитель може 

звільнити час та подати більше матеріалу, зробити належним чином 

диференційованість та індивідуалізацію в навчанні. Застосування 
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мультимедійних засобів покращує роботу класу в цілому та кожного 

учня окремо за певних умов (правильна організація навчального 

процесу, використання сучасних засобів, методичної літератури тощо).  
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