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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ IГОР ТА IГРОВИХ
ЕЛЕМЕНТIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСI
Стаття присвячена дослiдженню проблеми використання нестандартних методiв на уроках
математики в основнiй школi. В нiй окреслено актуальнiсть дидактичних iгор та iгрових
елементiв, розглянуто варiанти iгор на уроках математики в 5 класi, надано практичнi
рекомендацiї щодо використання.
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Вступ
На сьогоднiшнiй день гострою проблемою педагога є питання розвитку
учнiв. Шляхи вирiшення поставленої задачi залежать вiд того, яку мету вчитель ставить перед собою при виконаннi своєї роботи. Оцiнкою дiяльностi є
результат, тобто набуття певних знань, якi знадобляться в подальшому життi. Всiм нам добре вiдомо, що бiльшiсть дiтей iдуть до школи для того, щоб
поспiлкуватися з однолiтками, отримати новi враження. Проте бути присутнiми на уроках бажають далеко не всi. Тут перед нами, вчителями, постає
нова задача — зацiкавити своїм предметом. Добре знаючи психологiю дiтей,
враховуючи їх вiковi потреби, ми повиннi створити позитивне ставлення до
навчання. Оскiльки збiльшилося розумове навантаження на уроках, сучасний
педагог повинен використовувати такi методичнi прийоми, що стимулюють
учнiв до навчання, бажання займатися математикою. На допомогу приходить нестандартний урок. Особливiстю такого уроку є пошук нових знань
через гру, конкурс або змагання. «Гра має важливе значення в життi дитини. . . Якою буде дитина в грi, такою вона буде i в працi, коли виросте.
Тому виховання майбутнього дiяча вiдбувається перш за все в грi. . . », – писав С. Макаренко. Так органiзацiя гри — це ключ в органiзацiї виховання
[4, c. 6].

Основна частина
Дидактична гра — це практична групова вправа з вироблення оптимальних рiшень, застосування методiв i прийомiв у штучно створених умовних,
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що вiдтворюють реальну обстановку. Такi iгри вiдiграють у свiдомостi учнiв
велику роль, адже граючись навчатися дуже цiкаво.
Iгри такого виду можна застосовувати як в початковiй школi, так i в
старших класах. Поєднання навчальної дiяльностi з радiсною грою iнодi буває цiкавим i для дорослих.
Пiд час гри формується особистiсть дитини: вона вчиться спритностi,
активностi, комунiкабельностi.
За змiстом iгри можна подiлити на: предметнi та сюжетнi. Предметнi допомагають пiзнати закономiрностi певних явищ, а сюжетнi — взаємовiдносин
мiж людьми. Важливу роль дидактичнi iгри вiдiграють у навчаннi та вихованi дитини, а також створюють гарнi умови для спiлкування вчителя з
учнями. Пiд час гри учнi менше втомлюються, зосередившись на завданнi,
не помiчають того, що почали навчатися.
Математика — це дiйсно цариця наук, розумiють її далеко не всi. Але
якщо пiдiбрати правильний ключик, знайти той самий метод, який допоможе
зацiкавити дiтей, то можна досягти великих успiхiв.
Л.С. Виготський виявив i сформулював своєрiдний педагогiчний парадокс гри: учень пiд час гри робить те, що йому хочеться (лiнiя найменшого
опору), але в грi вiн вчиться пiдкорятися правилам, логiцi, ранiше прийнятим
умовностям (лiнiя найбiльшого опору) [3, c. 20].
Кожна дидактична гра має свою побудову, план. В деяких присутнi елементи рольових iгор, в iнших — тiльки деякi елементи. Структура гри теж
може мiнятися, в залежностi вiд характеру гри.
Велику увагу при пiдборi гри треба придiлити тому, що вона повинна
сприяти психiчному розвитку учнiв, стимулювати пiзнавальний iнтерес, вмiння висловлювати свої думки, працювати в колективi, розвивати уявлення
тощо. Пiд час проведення iгор можна досягти важливих педагогiчних цiлей:
1. Розширювати, поглиблювати i закрiпляти знання, отриманi пiд час занять з навчальної теми.
2. Розвивати умiння використовувати необхiдну iнформацiю, швидко реагувати на рiзноманiтнi подiї, оцiнювати ефективнiсть вжитих заходiв у стандартнiй i нестандартнiй ситуацiях [3, c. 21].
Гра спрямована на вирiшення цiлого ряду задач, але головною залишається дидактична мета. В процесi гри дитина обов’язково повинна здобути
новi знання або удосконалити уже набутi навички.
Висока якiсть на рiвнi, що залежить вiд дiяльностi — творчої або репродуктивної, залежить вiд рiзноманiтностi забезпечення вчителем iнтенсивної
дiяльностi учнiв iз предметом.
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Гра повинна включати в себе рiзноманiтнi види дiяльностi: виконавчу,
вiдтворюючу, контролюючу i пошукову. Засобом активiзацiї учнiв можуть
служити сигнальнi картки, математичнi диски тощо.
В бiльшiсть iгор корисно вносити елементи змагання, що також пiдвищує
активнiсть дiтей в процесi вивчення математики [2, c. 40-41].
Гра i свiт цiкавого не перестають впливати на розвиток дитини в навчальному процесi школи. Гра допомагає активiзувати навчальний процес,
розвиває спостережливiсть дiтей, увагу, пам’ять, мислення, збуджує iнтерес
до навчання. Урiзноманiтнення видiв роботи iз застосуванням гри знiмає втому, гальмiвнi процеси мозку, загострює пам’ять.
Дидактичнi iгри можна включати у систему урокiв. Це передбачає попереднiй вiдбiр iгор та iгрових ситуацiй для активiзацiї рiзних видiв сприймання
та обмiрковування, де їх використання найбiльш своєчасне й ефективне порiвняно з iншими методами.
На уроцi доцiльно використовувати такi дидактичнi iгри, органiзацiя яких
не потребує багато часу на приготування обладнання, запам’ятовування громiздких правил. Перевагу слiд вiддавати тим iграм, якi передбачають участь
у них бiльшостi дiтей класу, швидку вiдповiдь, зосередження довiльної уваги.
Але не слiд також забувати, що гра на уроцi проводиться не для того,
щоб учнi погралися, а для навчання. Пiсля кожного уроку вчитель повинен
запитати у дiтей, чого вони навчилися.
Виконання навчальних завдань i органiзацiя колективної роботи залишається головною метою дидактичних iгор. За допомогою гри вчитель ставить
конкретнi задачi. Дiтям необхiдно допомогти зосередитися. Варто придiляти
велику увагу на працездатнiсть кожної дитини на уроцi, якщо вони втомленi
варто зробити зарядку. Але який би не стався випадок гра не повинна вiдволiкати увагу учнiв вiд поставленої мети. Можна до того ж ставити перед дiтьми
не тiльки близьку цiль, а й далеку, щоб сформувати загально-навчальнi вмiння.
Слiд ретельно готувати дiтей до проведення гри, оскiльки всi учнi повиннi приймати участь на уроцi. Тому рекомендовано застосовувати гру багато
разiв.
Гра повинна мати чiтку i доступну iнструкцiю, кожен крок має бути оцiненим. Учнiв слiд пiдбадьорювати, пiдтримувати. Не можна дiлити учнiв на
слабких або сильних. Це може їх засмутити.
При пiдготовцi до iгрового уроку вчитель повинен заздалегiдь приготувати необхiдне обладнання, яке може знадобитися. Цей матерiал має бути
зручним i простим у використаннi.
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Звичайно, налаштовувати дiтей варто тiльки на перемогу. Тодi гра стає
дуже схожою на змагання, в яких кожен бажає бути першим. Пiсля гри
вчитель обов’язково пiдбиває пiдсумки, але робить це дуже тактовно, не ображаючи тих, хто програв. Налаштовує дiтей на покращення свого результату
на наступних уроках.
Пiд час використання на уроках математики iгрового методу навчання
необхiдно дотримуватись таких основних вимог: iгрове завдання повинно за
змiстом збiгатися з навчальним, тобто iгровою має бути лише форма його постановки; математичний змiст гри має бути посильним для кожної дитини,
оскiльки гра буде цiкавою тiльки тодi коли в нiй братимуть участь усi дiти;
пiдсумок гри має бути чiтким i справедливим. Таким чином, гра у процесi
навчання дiтей математики стає важливим засобом розвитку їхнього iнтересу до вивчення цiєї дисциплiни. Готуючись до проведення iгор та iгрових
ситуацiй, учитель має продумати: якi математичнi вмiння i навички вони
повиннi формувати у дiтей; якi виховнi завдання вони мають реалiзовувати (виховання вольових якостей, почуття, довiри взаємодопомоги, дружби,
умiння пiдкорювати власнi iнтереси iнтересам учнiв класу); який матерiал
краще використовувати для гри; як за мiнiмально короткий час ознайомити
дiтей з правилами гри; чiтко визначити час проведення гри та мiсце її проведення (змагання мiж окремими дiтьми, командами-групами класу, активна
участь усiх дiтей); можливу змiну правил гри у разi необхiдностi активiзацiї
всiх дiтей; пiдбиття пiдсумкiв гри [1, c. 96-100].
Пiд час проходження педагогiчної практики в 5 класi Слов’янської загальноосвiтньої школи I-II ступенiв № 19 помiтили, що нерiдко учнi, якi мають
досить низький рiвень знань iз математики, проявляють велику активнiсть.
Цi учнi в подальшому починають вiрити в свої власнi сили, ставлять перед
собою мету на наступний урок показати кращий результат, досить часто висловлюють рацiональнi пропозицiї щодо вирiшення тiєї чи iншої проблемної
ситуацiї. Вони дуже гарно вмiють рахувати грошi i тому розв’язують задачi
на витрати грошей пiд час покупок та багатьох iнших. Спостерiгаємо, як на
своїх уроках учитель математики пропонує учням рiзнi види самостiйної дiяльностi що потребують мобiлiзацiю знань, вмiнь, змогу приймати рiшення,
брати на себе вiдповiдальнiсть.
Дiтям в 5 класi дуже важко адаптуватися, звикнути до змiн в шкiльному життi. В цей момент вчителям-предметникам треба докласти максимум
зусиль, для того, щоб цей переломний момент проходив дуже плавно i безболiсно для учнiв. У цьому вiцi вони все ще цiкавляться казками, тому доцiльно
проводити урок — казку на будь-яку тему.
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Дидактичнi iгри на уроках математики в 5 класi, якi спостерiгали пiд час
проходження педагогiчної практики:
1) «Математичне лото». Тема: Число. Натуральнi числа. Натуральний
ряд чисел i його властивостi. Число нуль.
Спосiб гри.
Для гри необхiдно пiдготувати два варiанти карток для лото загальною
кiлькiстю за числом учнiв у класi.
Робота проводиться за варiантами.
Два учнi (по одному вiд кожного варiанта) викликаються до дошки, iншi
працюють у зошитах.
Учитель зачитує питання, а учнi закреслюють в картках тi клiтинки, числа в яких, на їх думку, є вiдповiдями на питання учителя. На кожне питання
вiдводиться 20 – 25 секунд.
Взаємоперевiрка вiдповiдей, яка надалi буде називатися «взаємоперевiрка
в парах, звiряючись з дошкою», здiйснюється таким чином. Учнi, якi працювали в зошитах, обмiнюються своїми записами для взаємоперевiрки, яка
проходить одночасно з перевiркою вiдповiдей тих, хто працював за дошкою.
Максимальний бал за всi правильнi вiдповiдi — 10 (правильна вiдповiдь
на питання № 6 i 7 оцiнюється у 2 бали).
Вигляд карток для гри.
I варiант
1

0 999
100
20
10 14
101 7 16
13
(Пiдказка для учителя: якщо учень правильно вiдповiсть на всi питання,
незакресленими мають залишитися клiтинки з числами 0; 14; 101.)
II варiант
98 100
7 22
13 16
20
999
0 1 10
(Пiдказка для учителя: якщо учень правильно вiдповiсть на всi питання,
незакресленими мають залишитися клiтинки з числами 0; 98; 22.)
Питання для лото:
Яке з чисел натурального ряду є найменшим?
Згадайте казку про вовка та козенят. Скiльки було козенят?
Яке з двоцифрових чисел натурального ряду є найменшим?
Яке число є наступним за найбiльшим двоцифровим числом?
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Яке число передує 1000?
Якщо a = 15, то чому дорiвнює a + 1?
Якщо a = 21, то чому дорiвнює a - 1?
Яка рiчниця незалежностi України святкується у цьому роцi?
(Пiдказка для учителя: у наведених картках для лото вiдповiддю на це
запитання є число 13, яке треба замiнити вiдповiдно до поточного року.)
2) «Кодове слово». Тема: Додавання. Властивостi суми.
У кожному з прикладiв знайдiть суму, потiм розташуйте вiдповiдi в порядку спадання. Якщо ви зробите все правильно, то отримаєте слово, яке є
назвою найвищого у свiтi вулкана.
Л 746 + 354
А 27 + 72
Ь 104 + 46
К 36 + 64

Ю 540 + 360
Л 146 + 44
Й 171 + 29
Ь 276 + 724

Ь 140 + 260
Я 188 + 112
Я 117 + 3
Л 169 + 331

(Вiдповiдь для учителя: Льюльяйльяка.)
3) «Блiцтурнiр». Тема: Розв’язування вправ
Спосiб гри.
Для гри необхiднi планшети, маркери або фломастери (на попередньому
уроцi учитель дав завдання учням принести їх).
Завдання для гри учитель має заздалегiдь написати на дошцi (або пiдготувати плакати чи кодоплiвку).
Учитель зачитує (або показує) питання, вiдповiдi на якi учнi пишуть на
планшетах. На кожну вiдповiдь вiдводиться 10 секунд.
Перевiрка правильностi кожної вiдповiдi здiйснюється одразу. Першi з
правильно наданих вiдповiдей учитель фiксує, пiсля чого учнi стирають записи губкою або серветкою i готуються до наступного питання.
Учитель пiдводить пiдсумок гри, визначаючи переможця, i просить
декiлькох учнiв прокоментувати тi питання, що викликали труднощi, i вiдповiдi на них.
Оцiнки за гру виставляються за бажанням учителя.
Питання для гри.
Якi два числа необхiдно додати до 18, щоб отримати 20?
Якi два числа необхiдно вiдняти вiд 42, щоб отримати 40?
Обчислiть:
1) 2 + 13 +28 + 7;
4) 20 + 10 + 50;
2) 21 + 5 + 9 +26;
5) 60 + 30 + 40;
3) 4 +23 + 6 +17;
6) 80 + 20 + 50.
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Використання дидактичних iгор та iгрових елементiв

Назвiть число, що записане як сума розрядних доданкiв:
4000000000 + 6000000 + 2000 + 1;
8000000 + 300000 + 4000 + 900;
500000 + 7000 + 600 +1.
Запишiть число, в якому:
1) 3 десятки i 2 одиницi;
3) 3 сотнi й 7 десяткiв;
2) 2 десятки i 3 одиницi;
4) 7 сотень i 3 одиницi.
У кожнiй парi записiв є однаковi числа. Знайдiть їх.
1) 400 + 60 + 3 i 64 + 3;
2) 4100 + 310 + 6 i 400 + 30 + 6;
3) 10004 + 1004 + 103 + 6 i 1436;
4) 61000 + 310 + 4 i 6000 + 300 + 4.
4) «Хто швидше?» Тема: Додавання й вiднiмання натуральних чисел та
їх властивостi.
1. Виконайте дiї:
а) 16375 + 390332; б) 826235 - 48081.
2. Обчислiть, на скiльки число 29 714:
а) бiльше вiд 27 308; б) менше вiд 39 767.
3. Обчислiть:
а) 5см 7мм + 7см 5мм ; в) 725кг 127г + 1кг 923г;
б) 35га 8а - 14га 9а; г) 5м 41см - 2м 79см.
4. Обчислiть зручним способом:
а) 8375 + 9625 − 6909 ; б) 741 − (341 + 216) .
5*. До будiвельного майданчику привезли 340 т щебеню, що на 81 т
бiльше, нiж пiску, i на 103 т менше, нiж цементу. Скiльки всього привезли
будiвельних матерiалiв?

Висновки
Як показало дослiдження, гра — це необхiдний елемент у навчаннi. Вона
допомагає дитинi не тiльки зростати у фiзичному або духовному планi, але
й готує до рiзних життєвих ситуацiй. Гра вчить дiтей моделювати все те, що
iснує поза грою.
За допомогою гри можна швидше навчити дитину з нормативами спiлкування з оточуючими людьми, культурної поведiнки.
Граючись, дитина розкривається, стає бiльш розкутою та вiдкритою. Вчитель дає можливiсть через гру самовпевнитися у процесi навчання.
Розглянувши дидактичнi iгри як один iз процесiв навчання, приходимо
до висновку:
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– дидактична гра — це багатофункцiональна система;
– завдяки мотивацiйнiй роботi вiдбувається досягнення мети;
– пiзнавальний процес налаштований на конкретний результат;
– поступове вирiшення систем проблемних ситуацiї дає гарний результат
iгрової дiяльностi;
– гра дає змогу сформувати комунiкативнi дiї з однолiтками та вчителем.
Дослiдження використання нестандартних методiв на уроках математики потребує подальшої розробки, оскiльки зустрiчаються неефективнi форми
даної органiзацiї навчання, а саме: урок «про все i нi про що», уроки на яких
«гра для гри», уроки заучування сценарiїв, якi часто малозмiстовнi з точки
зору математики. Слiд вiдзначити, що цiнним часто є не сам захiд, а процес пiдготовки до нього, праця з додатковою лiтературою, прояв елементiв
творчостi. Саме тому в методологiчну i теоретичну основою даного дослiдження повинен бути закладений дiяльнiсний пiдхiд до процесу засвоєння знань,
формування вмiнь i навичок; принцип взаємозв’язку навчання i розвитку.
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Use of didactic games and game elements in mathematics lessons
in 5th grade
The article is devoted to the study of the problem of using non-standard
methods in mathematics lessons in basic school. It outlines the relevance of didactic games and game elements, considers options for games in mathematics
lessons in 5th grade, provides practical recommendations for use.
Keywords: non-standard lesson, didactic game, game elements, mathematics, non-standard method, basic school.
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