
Урок матэматыкі.  3 клас                   

 

Тэма: Параўнанне трохзначных лікаў 

Мэта:  

 пазнаѐміць з прыѐмам паразраднага параўнання трохзначных лікаў; 

 удасканальваць вылічальныя уменні і навыкі; 

 развіваць увагу, лагічнае мысленне; 

 выхоўваць інтарэс да матэматыкі, жаданне даведвацца новае і 

даводзіць пачатае да канца. 

 

Ход урока 

 

І. Арганізацыйны момант 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Всѐ могу я сосчитать: 
И деревья на горе, 
И коляски во дворе, 
И девчонок, и мальчишек, 
И страницы толстых книжек. 
А  дзякуючы якой навуцы мы можам гэта зрабіць? 

Сѐння мы будзем працягваць адкрываць матэматычныя сакрэты, пазнаѐмімся 

з новымі матэматычнымі правіламі  і замацуем тое што ужо ведаем. Але 

перш неабходна праверыць дамашняе заданне. 

1. зачытайце прыклад адказ у якім 1 адз. першага разраду 0 адз. другога 

разраду і 2 адз. трэцяга разраду (201) 

2. зачытайце прыклад адказ у якім 9 сот.,8 дзяс., 7 адз. (987) 

3. у якім прыкладзе адказ 723, а які правільны адказ? (732)  

4. Знайдзіце памылкі ў рашэнні задачы: 1. 32:3 =96 (см) 2. 96-32=64 (см. кв.) 

3. Вусны лік 

А цяпер палічым вусна 

1. Работа у парах-  запоўніць пропускі 

2. па чарзе  ля дошкі 

- Вчера по дороге, вымощенной жѐлтым кирпичом, Элли сделала 901 шаг, 

за это время Страшила насчитал 910 ворон, 

а Трусливый Лев 190 раз оглянулся по сторонам, 

Тотошка спугнул 109 воробьѐв. 

 - Давайце праверым, як вы выканалі заданне 

- Што агульнага паміж запісанымі лікамі? 

3. заданні на слайдах 

Фізкультхвілінка 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке. 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежим, 



До лужайке добежим. 

Мы попрыгаем, как зайки 

Стоп! Немного отдохнем 

И домой пешком пойдем. 

4. Работа па тэме ўрока 

Как нету на светебез ножек столов. 

Как нету на светебез рожек козлов, 

Котов без усов,без панцирей раков. 

Так нет в математикедействий без знаков. 

Скажите без сомненияэтих знаков назначение. (<, =, >) 

- Як вы думаеце што мы будзем рабіць з дапамогай гэтых знакаў? 

- Правільна. Параўноўваць лікі. І  сѐння навучымся параўноўваць 

трохзначныя лікі. 

1.  Тлумачэнне новага матэрыялу. 
Вы хорошо знаете алгоритм сравнения двузначных чисел. 

- Скажите, можем ли мы воспользоваться этим же алгоритмом при сравнении 

трехзначных чисел? (Да) 

- Как сравнить трехзначные числа? На какой разряд будем смотреть в первую 

очередь? ( На сотни) 

- Сколько сотен в числе 753? (7) 

- Сколько сотен в числе 375? (3) 

- Сравните сотни (7 сотен больше, чем 3 сотни). 

- Какой ставим знак? (Больше.Запишите неравенство) 

- Сравните числа 431 и 413 

- Что вы можете сказать о количестве сотен? (Одинаковое) 

- Что будем делать? На какой теперь разряд будем смотреть?( На десятки) 

- Сколько десятков в первом числе? (3) - А во втором? (1) . 

- Какой делаем вывод? (431 больше, чем 413, потому что 3 десятка больше 

чем 1 десяток) На разряд единиц можем не смотреть, так как десятков уже 

больше. 

- Сравните числа 456 и 451. В каких разрядах чисел цифры одинаковые? ( 

Сотен и десятков) 
- Как будем сравнивать? ( По количеству единиц) 

- Сравните. (6 больше 1.Значит, 456 больше 451) 

- Вывод: Как сравнивают трехзначные числа? ( По количеству сотен, 

десятков, единиц) 

Чытанне правілаў у падручніку с. 34 

Фізхвілінка 

2. Замацаванне 

С. 34 № 1(вусна з тлумачэннем), на слых 247 і 347;  569 і 723;  971 і 961; 

Заданні на картках і ў падручніку. 

Кожны вучань выбірае картку, дзе запісаны від заданняў: 

1. Заданне у падручніку (с. 35 № 3 любыя два ўраўненні) 

2. Заданні на дошцы (казачныя героі прапануюць заданні) 

3. Заданні на картках  (заданні на картках) 



Задача геаметрычнага зместу № 5 

а) начарціць прамавугольнік, знайсці перыметр, вымераць плошчу з 

дапамогай палеткі.  

Для чаго патрэбна ведаць як вымяраецца перыметр і плошча? 

4. Падвядзенне вынікаў 

1.Якая была задача нашага ўрока? 

2. Ці вырашылі мы гэтую задачу? 

5. Рэфлексія 

Чаму вы навучыліся на ўроку ….. 

Сваѐй работай на ўроку я…. (задаволены, незадаволены), таму што …. 

 

 

 

 

 

 
 


