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начальная школа» по теме «Выкарыстанне краязнаўчага 

матэрыялу Міершчыны на ўроках матэматыкі ў 2-4 класах як 

сродак павышэння пазнавальнага інтарэсу малодшых школьнікаў 
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1. Інфармацыйны блок 

1.1. Назва тэмы вопыту 

Выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу Міёршчыны на 

ўроках матэматыкі ў 2-4 класах як сродак  павышэння 

пазнавальнага інтарэсу малодшых школьнікаў да прамета. 

1.2. Актуальнасць вопыту 

Кожны чалавек пагадзіцца з тым, што ў аснове ўсіх навук 

ляжыць вылічэнне. Пачатак усяму гэтаму дае матэматыка. 

Сучасны век тэхналогій, камп’ютара, інтэрнэта, вялікага 

аб’ёму інфармацыйнага патоку не мог не адбіцца і на мысленні  

школьніка. Яно становіцца кліпавым. Са слоў доктара 

псіхалагічных навук, прафесара Рады Граноўскай: “Па віне 

кліпавага мыслення сучасныя дзеці не ўмеюць надоўга 

засяроджвацца на пэўнай інфармацыі, іх памяць не трэніруецца, а 

здольнасць да аналізу сур’ёзна зніжана” [1]. Адсюль спад  

матывацыі да вучобы навогул і да матэматыкі ў прыватнасці. Для 

засваення матэматычных ведаў неабходна апрацоўваць і 

аналізаваць атрыманы матэрыял, паглыбляючыся ў яго сутнасць. 

Грамадства чакае ад школы думаючых, ініцыятыўных, 

творчых вучняў з шырокім даляглядам і трывалымі ведамі, 

здольнага да пастаяннага развіцця і самаадукацыі. 

 Перада мною  ўзніклі пытанні: “Як  выклікаць у дзяцей 

зацікаўленасць  да матэматыкі?”, “Як павысіць актыўнасць 
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вучняў на ўроку?”, “Як зрабіць заняткі больш  эфектыўнымі?”, 

“Як стварыць рэальную магчымасць прымянення атрыманых 

ведаў на практыцы?”,  “Як паказаць навучэнцам, што матэматыка 

– частка нашага паўсядзённага жыцця, яна вакол нас?” 

 На мой погляд, выкарыстанне  краязнаўчага матэрыялу ў 

вучэбным працэсе не з’яўляецца  навізной, але на сённяшні дзень 

цікавае і актуальнае.  

1.3. Таму я перад сабой паставіла мэту: 

павышэнне ўзроўню  пазнавальнага інтарэсу да ўрокаў 

матэматыкі ў 2-4 класах 

праз выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу Міёршчыны. 

 

1.4. Задачы вопыту: 

    1) распрацаваць і адаптаваць заданні краязнаўчага зместу для 

выкарыстання на  ўроках  матэматыкі ў 2-4 класах; 

2)  распрацаваць урокі, фрагменты ўрокаў з выкарыстаннем 

краязнаўчага матэрыялу  ў рамках  вучэбнай  праграмы; 

3) вызначыць эфектыўнасць выкарыстання  краязнаўчых 

заданняў для павышэння ўзроўню пазнавальнага інтарэсу да 

ўрокаў матэматыкі; 

4) спрыяць разуменню вучнямі  практычнага значэння 

матэматыкі, магчымасці ўжывання набытых у школе ўменняў і 

навыкаў для паўнавартаснага жыцця ў грамадстве; 
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5) спрыяць выхаванню патрыятызму праз рашэнне  

матэматычных заданняў  гісторыка-краязнаўчага  зместу. 

 

    1.5. Працягласць работы над вопытам:  

Працягласць работы – 2013-2016гг.  

Этапы работы: 

2013-2014гг.  –  падрыхтоўчы (канстатуючы): пошук і адбор 

краязнаўчага матэрыялу, распрацоўка заданняў, фрагментальнае 

ўключэнне іх ва ўрок; дыягностыка  сфарміраванасці ўзроўню  

пазнавальнага інтарэсу вучняў 2 класа да прадмета 

“Матэматыка”; 

верасень 2014-сакавік 2016  –  асноўны ( фарміруючы):  

падбор  метадаў і прыёмаў працы з краязнаўчым матэрыялам, 

апрабацыя іх на ўроках, выяўленне дынамікі росту пазнавальнага 

інтарэсу да матэматыкі, якасці ведаў вучняў па  прадмету;  

май 2016г. – кантрольны: дыягностыка сфарміраванасці 

ўзроўню пазнавальнага інтарэсу да матэматыкі, якасці ведаў, 

аналіз атрыманых вынікаў. 
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2. Апісанне тэхналогіі вопыту 

2.1. Вядучая ідэя вопыту 

        З мэтай рашэння вышэй абазначаных пытанняў вызначыла 

вядучую ідэю 

свайго педагагічнага вопыту – стварэнне на ўроку матэматыкі 

ўмоў для праяўлення ўнутраных імкненняў школьніка да 

навучання, заснаваных на  цікавасці да прадмета, на дасягненні 

ўстойлівага інтарэсу праз выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу.  

2.2. Навуковае абаснаванне вопыту 

Народная мудрасць гаворыць: “Можна прывесці каня да 

вадапою, але прымусіць яго напіцца нельга”. Так, можна 

пасадзіць вучняў за парты, дабіцца ідэальнай дысцыпліны.  Але 

без абуджэння цікавасці, без унутранай матывацыі  глыбокага 

засваення ведаў не адбудзецца, гэта будзе толькі знешняя 

бачнасць  навучальнай дзейнасці [3, с.20]. 

Да праблемы інтарэсу ў навучанні звярталіся многія 

псіхолагі і педагогі:  Я.А.Каменскі,  Г.І.Шчукіна, Я.А.Звягінцаў і   

іншыя.  

Чэшскі педагог  Ян Амос Каменскі лічыў, што адна з 

асноўных задач настаўніка  –  “ўсімі сродкамі запальваць іскру да 

ведаў і палкую стараннасць у вучэнні… Добры вучань будзе 

згараць ад нецярпення вучыцца, не баючыся ніякіх цяжкасцей, 

абы авалодаць навукай…Мала таго, –  пісаў Каменскі, – што ён 
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не будзе пазбягаць працы, ён будзе шукаць яе і не баяцца 

перашкод і намаганняў” [4]. 

Значны ўклад у распрацоўку тэорыі пазнавальнага інтарэсу 

ўнесла Галіна Іванаўна Шчукіна.  Па яе словах, “пазнавальны 

інтарэс можна ахарактарызаваць як складанае стаўленне чалавека 

да прадметаў і з'яў акаляючай  рэчаіснасці, у якім выяўлена яго 

імкненне да ўсебаковага, глыбокага вывучэння, спазнання іх 

істотных уласцівасцей”. На аснове азнаямлення прадметнага  

свету і адносін да яго фарміруецца светаразуменне, светапогляд. 

Пазнавальны інтарэс узбагачае і актывізуе працэс не толькі 

пазнавальнай, але і любой іншай дзейнасці вучня, паколькі 

пазнавальны пачатак маецца ў кожнага з іх [4]. 

      Каб задаволіць пазнавальныя інтарэсы школьнікаў, 

паглыбіць іх, трэба прапанаваць ім нейкія новыя  факты, з’явы, 

якія зацікавілі б іх, якія да таго ж недзе вось тут, побач, блізка. 

Яўген Аляксеевіч Звягінцаў прапанаваў ідэю “лакалізацыі”, 

“трэба звязаць нашага навучэнца тысячамі ніцей з жыццём, каб у 

яго не ўтварылася душэўная пустата ад няўдзелу ў навакольным 

жыцці, каб не адчуваў сябе ў ім пабочным назіральнікам, не 

адышоў убок, не махнуў абыякава рукой” [2, с.1]. 

2.3.  Апісанне сутнасці вопыту 

Мой вопыт  заснаваны на выкарыстанні тэорыі развіцця 

пазнавальнага 
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 інтарэсу Г.І. Шчукінай, ідэі “лакалізацыі” ў педагогіцы 

Я.А.Звягінцава.  

У час экскурсіі з дзецьмі па Міёршчыне сыпалася ад іх адно 

пытанне за другім:  “Дзе … ? Колькі…?  Куды…? Адкуль…? 

Калі….?А што гэта..?”   Інтарэс, які ўзнік ў дзяцей, да гісторыка – 

краязнаўчай і прыроднай спадчыны Міёршчыны даў штуршок 

для распрацоўкі матэматычных заданняў краязнаўчага зместу і 

выкарыстання яго на ўроках, які  ў спалучэнні з праграмным 

матэрыялам дапамог мне   адкрыць  новыя магчымасці ў развіцці 

малодшых школьнікаў,   садзейнічаў павышэнню пазнавальнага 

інтарэсу да прадмета “Матэматыка”.  

У падручніку “Матэматыка” краязнаўчы аспект Міёрскага 

краю не прадстаўлены. Таму я  шукаю  і адбіраю  матэрыял па 

краязнаўстве Міёршчыны, прывязваю   яго да навучальнай 

праграмы, уключаю ва ўрок. Аднак прадугледжваю, каб 

матэматычная сутнасць задання не разыходзілася з той 

функцыяй, якую выконвае заданне ў падручніку. Інфармацыю 

чэрпаю з розных крыніц: статыстычных даведнікаў і 

энцыклапедый, гісторыка- дакументальнай хронікі “Памяць. 

Міёрскі раён”, матэрыялаў раённага гісторыка-этнаграфічнага 

музея, газеты ”Міёрскія навіны”, рэсурсаў Інтэрнэта. 

Разнастайны матэрыял адначасова з выпрацоўкай матэматычных 

уменняў і навыкаў дазваляе атрымаць і рознабаковае ўяўленне 
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пра Міёрскі край: гістарычнае мінулае, помнікі архітэктуры, 

жыццё і побыт мясцовага насельніцтва, жывёльны і раслінны 

свет, даведацца пра славутых землякоў. 

  Заданні, заснаваныя на краязнаўчым матэрыяле, 

выкарыстоўваю на ўроках азнаямлення, удасканалення ведаў, 

уменняў і навыкаў, праверкі і кантролю (матэматычны дыктант), 

замацавання,  камбінаваных уроках, дамашнім заданні. У адных 

выпадках матэрыял праходзіць праз увесь урок, напрыклад, урок 

у 2 класе “Складанне і адніманне двухзначных лікаў без пераходу 

цераз разрадную адзінку” (дадатак 1), у другіх – выступае толькі 

асобным элементам, фрагментам  урока:  урок у 3 класе 

“Пісьмовае дзяленне 

трохзначнага ліку на адназначны  віду 546:2” (дадатак 2).  

Урокі атрымліваюцца пазнавальныя, цікавыя. Менавіта 

выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу садзейнічае больш 

высокай матывацыі да навучання і падтрымкі ўвагі, што ў сваю 

чаргу забяспечвае актыўную дзейнасць вучняў на ўроку. Дзеці 

бачаць не проста нейкія лічбы, а тое што адбываецца побач з імі, 

у іх населеным пункце, з іх аднавяскоўцамі. Я не патрабую 

абавязковага запамінання вучнямі дат ці падзей. Галоўнае, каб 

гэты матэрыял: 
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 спрыяў узнікненню пазнавальнага інтарэсу да прадмета 

“Матэматыка” ў большасці вучняў, прыцягненню  іх у рады 

“аматараў” матэматыкі; 

 павялічваў узровень матэматычнага мыслення,  развіваў 

практычныя навыкі дзяцей, якія б выявілі матэматычныя 

здольнасці; 

 наблізіў навучанне матэматыцы да жыцця, вучыў дзіця 

ўжываць веды на  

  практыцы, у розных жыццёвых сітуацыях. 

Для актыўнага ўключэння вучняў у пазнавальную дзейнасць 

выкарыстоўваю на занятках наступныя метады і формы 

(класіфікацыя метадаў па Ю. К. Бабанскаму), заснаваныя на 

краязнаўчым матэрыяле: 

 славесныя (тлумачэнне, гутарка, лаканічная даведка); 

 практычныя (выкананне заданняў); 

 займальныя (шыфраванка, дыдактычная гульня, 

нетрадыцыйны ўрок); 

 наглядна – ілюстрацыйныя (схема, ілюстрацыя, 

прэзентацыя); 

 праблемна – пошукавыя (творчая работа).                                                                                                                                                 

Пры распрацоўцы заданняў прытрымліваюся правілаў: 

 змест задання  кароткі, але зразумелы навучэнцам (часам 

дапаўняецца лаканічнай  даведкай); 
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 лікавы матэрыял падабраны ў адпаведнасці з праграмай 

дадзенага класа;    

 краязнаўчы матэрыял заснаваны на фактычных даных, факты 

дастаткова 

яркія, эмацыянальна насычаныя; 

 гарманічна ўключаны ва ўрок, каб у комплексе вырашаць 

задачы, як адукацыйныя, так і выхаваўчыя.  

Зыходзячы з таго, што вучні маюць розныя ўзроўні 

матэматычнай падрыхтоўкі, заданні з краязнаўчым зместам 

дазваляюць мне арганізаваць дыферэнцыраваную работу  на 

ўроку. Для адных  матэрыял – проста тэкст заданняў, а для другіх 

– яшчэ і крыніца новых ведаў, бо змяшчаюць звесткі 

пазнавальнага характару, якія адкрываюць шлях да самастойных 

пошукаў, адкрыццяў. Дзеці з ахвотай збіраюць статыстычную 

інфармацыю аб сваёй маленькай радзіме і самастойна 

прыдумваюць заданні. У гэтым ім дапамагае раённая газета 

“Міёрскія навіны”, бо яна –  каштоўная скарбонка для задач. 

Заданні з апорай на жыццёвы вопыт для вучняў найбольш 

актуальны – часта дапамагаюць бацькам па гаспадарцы, таму 

такія паняцці, як вага, надоі, ураджайнасць маюць практычны 

выхад  (дадатак 3 ). Такая творчая  работа  дае дзецям дадатныя 

эмоцыі, якія актывізуюць навучальна-пазнавальную дзейнасць і 
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палягчаюць працэс пазнання, дазваляе адчуць упэўненасць у 

сваіх сілах, здольнасцях, матывіруе іх на свядомае навучанне.  

Значнае месца адводжу заданням гістарычнага, экалагічнага 

зместу аб  Міёрскім краі, таму што, на мой погляд,  яны 

садзейнічаюць канцэнтрацыі ўвагі, пашырэнню і паглыбленню 

пазнавальных інтарэсаў, дапамагаюць фарміраванню ў дзяцей 

агульнакультурных і агульначалавечых каштоўнасцей, 

патрыятычных адносін да свайго краю, землякоў, прымушаюць 

больш уважліва  ставіцца да таго, што іх атуляе (дадатак 4). 

Шматлікія задачы,  звязаныя з гісторыяй развіцця і жыцця 

горада, раёна, складзены мною з выкарыстаннем камп’ютарных 

тэхналогій. Гэта дае дадатковую магчымасць прывабіць дзяцей да 

працэсу навучання, зрабіць яго больш інтэнсіўным і цікавым.  

2.4.  Рэзультатыўнасць і эфектыўнасць 

На  ўсіх этапах ўзровень сфарміраванасці пазнавальнага 

інтарэсу да матэматыкі выяўляла па наступных крытэрыях: 

кагнітыўны, эмацыйна-матывацыйны, дзейнасны, заснаваных на 

даследванні Г.І.Шчукінай [5],  праз  метад назірання, анкетаванне 

(дадатак 5), практычнае выкананне заданняў краязнаўчага 

зместу.  У дыягностыцы ўдзельнічалі 7 вучняў майго класа. На 

аснове выдзеленых крытэрыяў, колькасных  паказчыкаў 

(дадатак 6) былі выдзелены тры ўзроўні сфарміраванасці 
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пазнавальных інтарэсаў у навучэнцаў: нізкі, сярэдні, высокі, якія 

прадстаўлены ў выглядзе дыяграм (дадатак 7).  

Аналіз вынікаў дыягностыкі на канстатуючым этапе паказаў, 

што ўзровень пазнавальнага інтарэсу да матэматыкі нізкі: 4 вучні 

(58%) – больш паловы класа. Толькі 1 вучань (14%) праявіў 

паглыблены інтарэс, ён  вылучае матэматыку як найбольш 

значны і цікавы навучальны прадмет, заданні выкананы 

засяроджана са станоўчай рэакцыяй на змест матэрыялу. 

Больш актыўнае і сістэмнае выкарыстанне краязнаўчага 

матэрыялу на ўроках матэматыкі дапамагло мне змяніць 

сітуацыю ў лепшы бок: у дзяцей прыкметна змяніліся адносіны 

да матэматыкі (у параўнанні з канстатуючым): высокі ўзровень 

пазнавальных інтарэсаў ўзрос з 14 % (1 вучань) да 43 % (3вучні), 

сярэдні узровень таксама павялічыўся з 28%  (2 вучні) да 43 % 

(3вучні),  а нізкі ўзровень пазнавальных інтарэсаў з 58 %  (4 

вучні) паменшыўся да 14 %  (1 вучань).  

Павялічыўся ўзровень пазнавальнага інтарэсу, а праз яго – і 

якасць ведаў (дадатак 8).  У сваю чаргу,  больш высокі ўзровень 

ведаў адкрыў магчымасць вучням удзельнічаць у раённай 

алімпіядзе, конкурсе “Кенгуру”, навукова – даследчай  дзейнасці 

“Крок наперад” (дадатак 9).  

Можна  зрабіць выснову, што выкарыстанне заданняў, 

распрацаваных на аснове краязнаўчага матэрыялу – гэта не 
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модная тэндэнцыя, а неабходная ўмова, якая дазволіла вучням 

павысіць матывацыю, пазнавальны інтарэс да ўрокаў матэматыкі. 

Для дзяцей, дасягнуўшых  пэўных поспехаў у вывучэнні 

прадмета, урок матэматыкі стаў  не проста ўрокам, на якім трэба 

рашаць, вылічваць і завучваць, а звязаў  навучанне з жыццём, 

тэорыю з практыкай, абудзіў пачуцці дапытлівасці да  

матэматыкі,  да гісторыі сваёй  маленькай радзімы, уласных 

продкаў, садзейнічаў разам з тым выхаванню пачуцця гонару  

за права называцца «міярчанамі».   

Вопыт работы ў дадзеным накірунку  прэзентавала на 

раённай выставе 

“Сучасныя падыходы да выкладання матэматыкі на I ступені 

агульнай сярэдняй 

адукацыі”,  дзе стала пераможцай; на абласным паседжанні клуба 

“Урок” настаўнікаў пачатковых класаў па тэме ”Фарміраванне 

асноў пазнавальнай самастойнасці вучняў на вучэбных і 

факультатыўных занятках па матэматыцы: вопыт і праблема”; на  

раённым метадычным аб’яднанні настаўнікаў пачатковых класаў; 

праводзіла  адкрытыя ўрокі для настаўнікаў сваёй школы. 
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3. Заключэнне 

        Такім чынам, практычнае выкарыстанне заданняў 

краязнаўчага  характару – важны ўнутраны стымул да пазнання 

матэматыкі, эфектыўны сродак для павышэння актыўнасці, 

паспяховасці, пашырэння кругагляду вучняў, выхавання   

грамадзяніна і патрыёта сваёй маленькай радзімы. 

Заданні краязнаўчага зместу можна выкарыстоўваць 

практычна на любым  уроку матэматыкі і на ўсіх этапах. Пры 

выкарыстанні нетрадыцыйных метадаў і формаў павышаецца 

матывацыя дзяцей не толькі да пазнання матэматыкі, але і да 

пазнавальнай дзейнасці, да павышэння якасці ведаў. 

Тэма майго вопыту абмежаваная прасторай Міёршчыны, 

таму заданні, распрацаваныя на аснове краязнаўчага матэрыялу, 

рэкамендую для практычнага прымянення  калегам  Міёрскага 

раёна на занятках па прадметах “Матэматыка”, “Чалавек і свет”, 

факультатыўных занятках у якасці дыдактычнага матэрыялу.  
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        Дадатак  1 

Складанне і адніманне двухзначных лікаў без пераходу цераз 

разрадную адзінку  (урок матэматыкі ў 2 класе) 

Мэта: плануецца, што да канца ўрока дзеці будуць умець: 

выкарыстоўваць алгарытм складання і аднімання двухзначных 

лікаў без пераходу цераз разрадную адзінку на практыцы праз 

выкананне заданняў краязнаўчага зместу; рашаць простыя і 

састаўныя задачы; параўноўваць велічыні.  

Задачы асабістага развіцця: 

стварыць умовы для фарміравання вылічальных навыкаў праз 

выкананне розных заданняў краязнаўчага зместу; 

садзейнічаць развіццю мыслення, увагі, пазнавальнага інтарэсу да 

матэматыкі, камунікатыўных уменняў;  

выхаванню пачуцця сяброўства, узаемадапамогі, гонару за 

развіццё раённага цэнтру, беражлівых адносін да яго багаццяў. 

Абсталяванне: карта маршруту, білеты для праезду, карткі з 

умовамі заданняў, набор лічбаў, алфавіт, сігнальныя картачкі ў 

выглядзе рознакаляровых кветак, пясочны гадзіннік,  камп’ютар, 

прэзентацыя “Аб’екты Міёр”. 

Тып урока: удасканаленне ведаў, уменняў і навыкаў. 

Форма правядзення ўрока: завочная экскурсія па горадзе 

Міёры. 
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Формы работы: франтальная, групавая, работа ў парах, 

індывідуальная. 

Метады і формы: славесны (гутарка, лаканічная даведка, 

тлумачэнне), 

наглядны (карта-схема, прэзентацыя “Аб’екты Міёр”), праблемны  

(праблемнае пытанне), практычны (выкананне заданняў). 

Ход урока 

1. Арганізацыйна-матывацыйная настройка на працу  

(1 мін) 

Прагучаў званок вясёлы, 

Пачаць урок усе гатовы. 

Зноў лічы, рашай, разважай 

Ды свайму сябру дапамагай, бо ўсе мы (дзеці бяруцца за рукі і 

вымаўляюць): 

 “Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго”. 

2.  Аб’яўленне тэмы і задач урока (1 мін) 

- Посмотрите все на меня! 

Сегодня экскурсоводом работаю я. 

Не теряя ни минутки, 

Приглашаю вас я в путь! 

Взять все знания в дорогу! 

И улыбку не забудь! 
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- Сёння мы дружна адправімся на экскурсію. У час якой 

будзем удасканальваць уменні і навыкі ў складанні і адніманні 

двухзначных  лікаў без пераходу праз разрад. Якім павінен быць 

падарожнік? (Назіральны, уважлівы, актыўны) 

3. Актуалізацыя ведаў. Вусныя практыкаванні (8 мін) 

1.Чым адрозніваюцца малюнкі? Які транспарт можна вылажыць з 

гэтых геаметрычных фігур? 

                                                                              

                                                                                               

 

2. Каб адправіцца на экскурсію трэба набыць білет: растлумачце 

рашэнне прыкладаў, адказы запішыце, замяніце іх літарамі, 

адпавядаючымі месцу ў алфавіце і вы даведаецеся, куды мы 

адпавімся на экскурсію. 

10+4    20–10    38–21    15+ 3   14 +14 

Адказ: 14 (М); 10 (і); 7 (ё); 18 (р); 28 (ы) 

2. Які маршрут выберым, каб хутчэй апынуцца ў г. Міёры? 

                    в.Узмёны         13 км             в.Новыя Крукі 

                        4км                                                          16 км                                      

в.Слабада  6 км    в.Барсукі     4 км   в.Даўгінава     11км   г. Міёры 
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4. Практычна – пазнавальны этап ўрока 

Горад  Міёры. 

У возера люстранае 

Глядзіцца горад мой, 

Абуджаецца рана ён 

Вясенняю парой. 

Як пчолкі, працавітыя, 

Жывуць тут жыхары: 

Музыкі самавітыя,                                 

Шафёры, муляры… 

Вясёлыя, прыгожыя 

Дзяўчаты ходзяць тут. 

Глядзяць на іх прахожыя 

Нібы на нейкі цуд. 

             Браніслаў Мароз. 

Лаканічная даведка пра г.Міёры 

Упершыню г.Міёры ўпамінаецца напачатку XVI стагоддзя 

(1514 г) як сядзіба    Мерэя ў  Браслаўскім  павеце Вялікага 

княства Літоўскага, якое належала роду Мірскіх.  Назва 

перакладаецца  як “возера на нізкім месцы”. Адна  легенда 

расказвае: “Калісьці на беразе тутэйшага возера жылі два 

плямёны,  якія  ваявалі паміж сабой. Людзей  падчас гэтых баёў 

гінула шмат, і таму тыя, што засталіся ў жывых, дамовіліся 
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абмераць свае ўладанні, пракапаўшы паміж імі мяжу ад возера да 

Заходняй Дзвіны. Вось ад слова мерыць, абмяраць і ўтварылася 

назва пракапанай канавы – Мерыца, а паселішча, дзе пачынаецца 

рэчка – мяжа, атрымала назву….. А вось якую, даведаецеся, калі 

рашыце прыклады  і з дапамогай шыфра прачытаеце  

старажытную назву горада Міёры : (3 мін)   

 36 – 22   89 – 82  10 + 8    12 + 17   

                                                                                          

А з цягам часу назва Мёры ператварылася  ў Міёры. Зараз 

гэты горад адзін з цудоўных куточкаў Беларусі.  

4.1. Прыпынак “Возера Міёрскае” 

Візітнай карткай горада Міёры стала набярэжная 

працягласцю каля 500 метраў. На беразе можна адпачыць, 

палавіць рыбу. Тут водзяцца лешч, карась, краснапёрка, налім, 

сазан.                                               

Гульня  ”Злаві рыбку” (2 мін) 

  За 2 хвіліны злавіць найбольш рыбак, называючы толькі 

адказы. Аднак, калі вы “зловіце” наліма, то патрэбна “адпусціць 

назад у вадаём”, бо гэтая рыба занесена ў Чырвоную кнігу: 

45 – 4 37 –13 64 + 25 78 – 36 29 – 14 23 +56 43 + 4 

77 – 12 55+14 26 + 2 98 – 6 34 + 5 98 – 23 56 + 22 

44 + 25 76 – 45 43 – 21 86 +13 

7 14 18 29 

ё м р ы 
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А яшчэ людзі прыходзяць сюды  палюбавацца птушкай, 

разгадайце загадку: (1 мін) 

Быццам сонейка плыве, 

Шыю выгібая. 

Клювам ваду зачарпне, 

Хораша лятае. (Лебедзь) 

Белы лебедзь увасабляе мір і спакой, чысціню душы 

жыхароў горада і раёна. Яго раскрытыя крылы абараняюць горад 

і яго жыхароў ад бяды і нападаў, а ўзлятаючы лебедзь сімвалізуе 

імкненне людзей да лепшага будучага. Адлюстраванне гэтай 

птушкі і было пакладзена за аснову герба раённага цэнтра. 

–  А якая лічба схавалася ў лебедзі? 

4.2. Чыстапісанне лічбы 2 (3 мін) 

 – Запішыце  ўсе двухзначныя  лікі ў парадку нарастання, дзе 

лічба 2 знаходзіцца ў разрадзе дзясяткаў.  

Фізкультмінутка ( 2 мін) 

4.3. Прыпынак “Міёрскі хлебазавод” (5 мін) 

Медалямі – сярэбраным і бронзавым узнагароджана на 

рэспубліканскім аглядзе ў 2005 г. якасць вырабаў Міёрскага 

хлебазавода. З таго часу пастаянна абнаўляецца асартымент 

вырабаў. 

 Рашыць задачу: 
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Хлебзавод за суткі выпек 16 сартоў кандытарскіх вырабаў, а 

хлеба-булачных на 5 сартоў менш. Колькі хлебабулачных 

вырабаў выпек завод за суткі? 

– Якое  паставім пытанне, каб задача рашалася ў два дзеянні? 

4.4. Прыпынак “Мясакамбінат” (5 мін) 

Міёрскі мясакамбінат працуе на сучасным абсталяванні. Гэта 

дазволіла асвоіць 92 віды новай прадукцыі, у тым ліку 90 відаў 

каўбасных вырабаў, якія карыстаюцца вялікім побытам у 

пакупнікоў  Віцебска, Мінска,  Расіі за высокую якасць, 

натуральную сыравіну і адменны смак [6]. У гэтым мы можам 

пераканацца самі, калі пабываем у магазіне “ Гурман”. 

Нестандартная задача. 

У магазін “Гурман” завітала група замежных турыстаў, у 

якую ўваходзілі 6 чалавек, што размаўлялі на нямецкай і 

англійскай мовах. 3 турысты размаўлялі толькі па-англійску, а 2 – 

толькі па-нямецку. Колькі чалавек размаўлялі і на англійскай, і на 

нямецкай мовах?  

 Фізкультмінутка (2 мін) 

4.5. Прыпынак “Спартыўны комплекс” (4 мін) 

У Міёрах створаны добрыя ўмовы для заняткаў фізкультурай 

і спортам. Працуе ДЗЮСШ, фізкультурна – спартыўны комплекс 

“Міёры”, уключаючы ў сабе: сауну, басейн (заняткі дзяцей, 

аквааэробіка), трэнажорная гімнастычная зала (ёга, аздараўленчая 
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гімнастыка, аэробіка, сілавая аэробіка, атлетычная гімнастыка),  

зала настольнага тэніса, більярдная  зала. 

Выходзячы  адсюль, становішся моцным, дужым, хуткім. 

Дакажам гэта.  

 Параўнаць велічыні: 

 1м * 85 см   10 дм * 1 м   2 см * 2 дм   25 см * 2 дм    15 см * 50 см 

4.6. Прыпынак “ПМК – 55 ”. Абагульненне засвоенных 

ведаў (4 мін) 

З кожным годам горад прыгажэе і абнаўляецца. Будаўнічая 

арганізацыя ПМК – 55 будуе прыгожыя шматпавярховыя, 

утульныя дамы. У адпаведнасці з дзяржаўнай Праграмай 

адраджэння  і развіцця вёскі на 2005 – 2010 гады ў раёне ўведзена 

ў эксплуатацыю 9 аграгарадкоў. Давайце і мы дапаможам ім і 

пабудуем дом: рашыць прыклады на складанне і адніманне, 

закрыць акенцы адказам (наборам лічбаў). 

 

 

34 + 5 76 – 6 

98 – 24 55 + 22 

21 + 47      67– 33 
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5. Рэфлексія ўрока (3 мін) 

Хто атрымаў задавальненне ад урока – станьце справа ад 

мяне, а хто сумаваў – злева.  А зараз саставім букет з 

рознакаляровых кветак: 

Ч – усё было зразумела, з усімі заданнямі справіліся. 

Ж – тэму зразумелі, але некаторыя заданні выклікалі цяжкасці. 

С – тэму не зразумелі, усе заданні былі складаныя. 

Вяртаюся ці зблізку, ці здалёк, 

  Пагодным днём ці ночанькаю зорнай, 

Заўсёды стрэціць родны гарадок 

Мяне пявучай хваляю азёрнай. 

Бярозы – сёстры стануць ля шашы, 

Аблашчаць твар духмяным мяккім веццем, 

І ўсё сплывае нуднае з душы, 

Раблюся зноў шчаслівейшым у свеце.     

                                                         Б.Мароз 
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                                                                         Дадатак 2 

Фрагмент урока матэматыкі ў 3 класе па тэме 

“Пісьмовае дзяленне трохзначнага ліку на адназначны” 

Мэта: плануецца, што да канца ўрока вучні будуць ведаць:  

алгарытм пісьмовага дзялення трохзначнага ліку на 

адназначны віду; 

умець: 

вызначаць першае няпоўнае дзялімае, падбіраць лічбу дзелі 

пры дзяленні трохзначнага ліку на адназначны; правільна 

афармляць запіс пры дзяленні ў слупок; рашаць ураўненні, правая 

частка якіх прадстаўлена лікавым выразам; рашаць задачы на 

рух. 

Задачы асабістага развіцця: 

садзейнічаць развіццю ў дзяцей уменняў дзейнічаць па 

алгарытму, аналізаваць,абагульняць, разважаць; у думках 

прарэшваць варыянты рашэння задачы; павышэнню 

пазнавальнага інтарэсу да матэматыкі праз выкананне заданняў 

краязнаўчага зместу; 

 спрыяць выхаванню пачуцця гонару за развіццё раённага 

цэнтра. 

Абсталяванне: карткі з умовамі заданняў,  ілюстрацыі. 

Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу. 

  Форма правядзення ўрока: камбінаваны. 
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  Формы работы: франтальная, работа ў парах, 

індывідуальная. 

Метады і формы: славесныя (тлумачэнне, гутарка, 

лаканічная даведка), наглядныя (прэзентацыя 1-3 слайды 

“Узмёны”, 4-6 слайды “Рака “Дзісна”), займальныя (займальнае 

практыкаванне: шыфраванка). 

Этап першаснага асэнсавання і прымянення вывучанага 

 Вылічы і разгадай пры дапамозе шыфра назву вёскі, што азначае 

ўзвышша . 

 

429 : 3 968 : 4 955 : 5 968 : 8 486 : 3 917 : 7 

 

                                              

 

Гістарычная даведка 

Сама назва Узмёны славянскага паходжання і сведчыць аб 

тым, што першае  паселішча ўзнікла тут у  X – XI стагоддзях. 

Узмёны – азначае ўзвышша. Магчыма, тут на стромкіх берагах 

Дзвіны была створана ўмацаваная стражніца, якая ў XIII – XIV 

стагоддзях папярэджвала жыхароў нашых мясцін аб набегах 

крыжакоў. Не аднойчы зямля зведала гэтыя набегі, бо шлях на 

Полацк з Дынабурга (Даўгапілс) ляжаў па Дзвіне праз Узмёны.    

Этап кантролю і самакантролю 

Рашы ўраўненні № 2, старонка 115, адказы размясці ў 

парадку нарастання, замяні іх адпаведнай літарай з шыфра і 

121 242 191 162 143 131 

ё з м н у ы 
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прачытай назву рэчкі, што таксама працякае па тэрыторыі 

Міёрскага раёна і з’яўляецца прытокам Заходняй Дзвіны. 

(Слайды 4,5,6) 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н і Дз с а 
428 68 56 225  
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                                                                                        Дадатак 3 

Заданні падрыхтаваныя вучнямі 

o Намалот збожжа ў гаспадарках раёна за 2016 год склаў 41843 

тоны, а за 2015 год – 73766 тон. Паменшылася ці павялічылася 

ўраджайнасць збожжа, на колькі? 

o Плошча поля 36 га. Льном засеяна 20 га, астатняя плошча – 

рапсам. Якая плошча поля засеяна рапсам? 

o Карова за суткі з’ядае 8 кг сена. Колькі сена патрэбна 

нарыхтаваць для каровы на месяц, калі лічыць, што ў месяцы 30 

дзён? 

o У снежні сярэднесутачны надой малака ад каровы ў ААТ 

“Гвардзейскі” 

састаўляў 12 літраў, а ў ААТ  “Узмёнскі край”  6 літраў. У колькі 

разоў сярэдне- 

сутачны надой малака ад каровы ў ААТ “Гвардзейскі” большы, 

чым у ААТ  “Узмёнскі край” ?  

o 15 студзеня 1972г. – Міёрам прысвоены статус горада.  Якую 

гадавіну будзе адзначыць горад 15 студзеня 2017г.?                                                                                                  
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Дадатак 4 

Тэкставыя заданні з краязнаўчым зместам 

o За час Вялікай Айчыннай вайны з Дзісеншчыны было 

адпраўлена  ў Германію на прымусовыя работы 3 815 мужчын і 

4 185 жанчын. А з Міёршчыны – 2 000 чалавек. Колькі ўсяго 

чалавек вывезена ў Германію?   

o Колькі  воінаў пахавана ў Брацкай магіле ў Лявонпалі ў 

барацьбе супраць нямецка – фашысцкіх захопнікаў даведаешся, 

калі разгадаеш лік. 

Гэта няцотны двухзначны лік, большы, чым 50, сума лічбаў 

якіх роўна 10, а здабытак – 25.                                              

o На ўскрайку Лявонпаля стаіць  помнік – высокая калона на 

чатырохвугольным пастаменце. Ён пастаўлены мясцовай 

шляхтай у 1792 годзе ў гонар Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 1791 

г. Колькі   гадоў прайшло ад гэтай падзеі да бягучага года?     

o Візітнай карткай горада  Міёры стала набярэжная 

працягласцю 500 м. 

Колькі гэта дм.,см. Якую частку складае 500 м ад 1 км.? 

o Рашы ўраўненне і даведайся, колькі гектараў на тэрыторыі 

раёна 

займаюць балоты. 

(Х – 2556 )  3 = 90 000            
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Даведка 

o 32 556 га займаюць 22 балоты. Сярод іх два гідралагічныя 

заказнікі “Ельня” ( S= 25 300 га) і ”Балота Мох” ( S= 4 840 га). 

Гэтыя заказнікі сілкуюць большасць мясцовых рэк і рачулак, 

даюць штогод сотні тон журавін (да 450 тон у год), чарніц, 

брусніц, буякоў, з’яўляюцца прытулкам мноства рэдкіх і 

знікаючых раслін і жывёл (больш 30 відаў занесена ў Чырвоную 

Кнігу), у тым ліку чорнага бусла, змеяеда, гогаля, гагары.  Балота 

“Ельня” – самае вялікае верхавое балота ў Еўропе. 

o Турызм і арганізацыйны адпачынак на Міёршчыне развіваецца не 

аднодзесяцігоддзе. Цудоўным месцам адпачынку з’яўляецца 

вадаспад, што знаходзіцца непадалёку ад вёскі Пруднікі,  на рацэ 

, а вось якой, даведаешся, 

калі правільна ўставіш лікі, каб  роўнасці былі праўдзівымі. 

45 см = 42 см +        см             3 дм 2 см –        см = 1 дм                                                            

6 дм 6 см +        см =  1 м               м – 30 см = 70 см                                  

   

                                                          

 

 

 

 

 

1 3 22 34 

  а в т я 
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Даведка 

o Знаходзіцца вадаспад на рацэ Вята.  У XIX стагоддзі  тут быў 

вадзяны млын. А ў сярэдзіне XX-га ст.  вадаспад сілкаваў 

электрастанцыю, якая доўга забяспечвала электрычнасцю горад 

Міёры і мясцовыя вёскі. Але  у 60-ыя гадыўсё разбурылася, а 

аднаўляць ніхто нічога не стаў.  Зараз тут для турыстаў 

акультураная тэрыторыя: лаўкі, альтанкі, столікі і мангалы. 

o У 1886 г. у Міёрах пражывала 110 жыхароў, а на 1 студзеня 

2016 г. – 8 052. На колькі павялічылася тут  жыхароў з 1886 г.  па 

2016 г.? 

      

  



32 
 

Дадатак 5 

Выяўленне ўзроўню пазнавальнага інтарэсу вучняў да ўрокаў 

матэматыкі (анкетаванне) 

1. Ці падабаюцца табе ўрокі матэматыкі з выкарыстаннем 

заданняў краязнаўчага зместу? 

а) вельмі 

б) мне ўсё роўна 

в) не 

2. Табе найбольш падабаецца: 

а) выконваць заданні 

б) знаёміцца з інфармацыяй пра Міёршчыну 

в) самаму прыдумваць падобныя заданні 

     3. Ці спатрэбяцца табе ў будучым заданні краязнаўчага 

зместу? 

а) так 

б) не ведаю 

в) ніколі 

    4. Хацелася б табе прадоўжыць выкарыстанне заданняў, 

заснаваных на   

        краязнаўчым матэрыяле Міёршчыны, на ўроку матэматыкі? 

          а) з задавальненнем 

          б) часам 

          в) не                                                                                                      
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                                                                                              Дадатак 6 

Узроўнні пазнавальнага інтарэсу вучняў да матэматыкі 

Крытэрыі  Узроўні  Канстатуючы 

этап  

Фарміруючы 

этап 

 Кантрольны 

этап 

 

Кагнітыўны  

высокі 14%  

(1 вучань) 

29% 

 (2 вучні) 

43%  

(3 вучні) 

сярэдні 28%  

(2 вучні) 

29%  

(2вучні) 

43% 

(3вучні) 

нізкі 58%  

(4 вучні) 

42%  

(3 вучні) 

14% 

(1вучань) 

 

Эмацыйна – 

матывацый-

ны 

высокі 28%  

(2 вучані) 

42%  

(3вучні) 

57% 

(4вучні) 

сярэдні 44%  

(3 вучні) 

29% 

(2вучні) 

29% 

(2вучні) 

нізкі 28%  

(2 вучні) 

29% 

(2вучні) 

14%  (1 

вучань) 

 

Дзейнасны  

высокі 14%  

(1 вучань) 

29% 

(2вучні) 

43% 

(3вучні) 

сярэдні 28%  

(1 вучань) 

28%  

(2вучні) 

43% 

(3вучні) 

нізкі 58%  

(4 вучняі) 

43%  

(3вучні) 

14% 

(1вучань) 
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Дадатак 7 

 

  нізкі сярэдні высокі 

 

                                 нізкі сярэдні высокі 
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      нізкі сярэдні высокі 
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Дадатак 8 

Якасць ведаў па матэматыцы за апошнія тры гады: 

                        

Навучальны 

год,клас 

 

Якасць ведаў % 

2013/2014, 2 33% 

2014/2015, 3 47% 

2015/2016, 4 52% 

                                                                                                                 

Дадатак 9 

Рэзультатыўнасць удзелу ў мерапрыемствах  матэматычнага 

накірунку 

Навучальны 

год, клас  

Алімпіяды 

(раённыя) 

“Кенгуру” Канферэнцыя  

“Крок 

напеад” 

2014/2015, 3 Дыплом  I 

ступені 

(1вучань) 

Дыплом III 

ступені 

(1вучань) 

 Дыплом  I 

ступені 

(1вучань) 

2015/2016, 4 Дыплом II 

ступені 

(2 вучні) 

Дыплом III 

ступені 

(1вучань) 

2 месца ў 

раёне 

(1вучань) 

 

 


