Математика
За підручником М. Козак, О. Корчевської
(4 години на тиждень)
ІІІ частина
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Усне додавання і віднімання круглих чисел (продовження)
Міліметр. Перетворення іменованих чисел. Задачі на знаходження
частки двох добутків.
Кілометр. Розв’язування задач з іменованими числами. Порівняння і
дії з іменованими числами.
Резервний урок
Порозрядне та послідовне додавання і віднімання без переходу через
розряд. Розв’язування рівнянь на знаходження зменшуваного і
від’ємника.
Додавання і віднімання виду 320 + 80; 500 – 60. Відшукання окремих
розв’язків нерівностей.
Додавання і віднімання виду 540 + 90; 540 – 90. Визначення порядку
виконання дій у виразах.
Перетворення простих іменованих чисел у складені та навпаки. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (ІІ вид)
Резервний урок
Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання задач за таблицею.
Додавання і віднімання виду 530 + 270; 600 – 280. Розв’язування задач з геометричним змістом.
Розв’язування практично зорієнтованих задач. Розв’язування задач
двома способами.
Резервний урок
Рік. Місяць. Роботи з календарем. Знаходження частини від числа.
Доба. Година. Хвилина. Секунда. Перетворення складених іменованих чисел, виражених мірами часу.
1

15 12– і 24–годинний відлік часу. Переведення показів 24–годинного
відліку часу у 12–годинний і навпаки.
16 Закріплення вивченого матеріалу.
17 Резервний урок
18 Контрольна робота.
19 Читання і записування частин. Задачі на знаходження початку події.
20 Знаходження частини від числа. Обчислення значень виразів з буквою.
21 Задачі на знаходження частини від числа. Переведення показів механічного годинника у покази електронного.
22 Резервний урок
Позатабличне множення і ділення
23 Множення з числами 10 і 100. Задача на знаходження трьох доданків
за їх сумою та сумами двох доданків.
24 Ділення на 10 і 100. Складені задачі, що включають знаходження частини від числа.
25 Знаходження числа за його частиною. Рівняння на знаходження невідомого множника.
26 Резервний урок
27 Задачі, що містять знаходження числа за його частиною. Дії з іменованими числами.
28 Множення і ділення круглих чисел, що зводиться до табличного. Робота з рівняннями і нерівностями.
29 Множення на розрядне число. Побудова кола.
30 Резервний урок
31 Ділення круглого числа на розрядне. Задачі з буквеним даним. Задачі
на подвійне зведення до одиниці.
32 Ділення круглого числа на розрядне (продовження). Задачі на спільну роботу.
33 Резервний урок
34 Контрольна робота.
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ІV частина

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Позатабличне множення і ділення (продовження)
Співвідношення між мірами величин. Порівняння простої та складеної задачі на зведення до одиниці.
Множення двоцифрового та круглого трицифрового числа на одноцифрове. Робота з даними.
Множення одноцифрового числа на двоцифрове та кругле трицифрове
число. Обернені задачі до задач на подвійне зведення до одиниці.
Резервний урок
Рівняння на знаходження невідомого діленого. Обернені задачі до
задач на подвійне зведення до одиниці.
Ділення виду 48 : 2; 460 : 2. Задачі на подвійне зведення до одиниці.
Ділення двоцифрового та круглого трицифрового числа на одноцифрове. Задачі на спільну роботу.
Резервний урок
Задачі з пропорційними величинами. Розв’язування практично зорієнтованих задач.
Перевірка правильності виконання дії ділення. Задачі з геометричним змістом.
Перевірка правильності виконання дії множення. Задачі на визначення тривалості події.
Резервний урок
Закріплення вивченого матеріалу.
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі, що включають
знаходження частини від числа.
Рівняння на знаходження невідомого дільника. Задачі, що включають знаходження числа за його частиною.
Резервний урок
Ділення з остачею. Розв’язування рівнянь.
Ділення з остачею (продовження). Задачі з пропорційними величинами.
Порівняння остачі та дільника. Порівняння частин одного й того ж
самого числа.
Резервний урок
Перевірка правильності виконання ділення з остачею. Складання задач за даним виразом.
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46 Рівняння, у яких права частина — числовий вираз. Творча робота
над задачею.
47 Резервний урок
48 Контрольна робота.
Письмове додавання і віднімання
49 Ознайомлення з письмовим додаванням. Задачі з пропорційними величинами.
50 Ознайомлення з письмовим відніманням. Порівняння іменованих чисел.
51 Письмове додавання у випадку, коли в сумі утворюється один нуль.
Задачі на знаходження кінця події.
52 Резервний урок
53 Письмове віднімання у випадку, коли зменшуване містить один
нуль. Робота з геометричним матеріалом.
54 Письмове додавання з одним переходом через розряд. Перетворення
іменованих чисел, виражених мірами часу.
55 Письмове віднімання з одним переходом через розряд. Розв’язування
практично зорієнтованих задач.
56 Резервний урок
57 Письмове додавання з двома переходами через розряд.
Розв’язування рівнянь з письмовими обчисленнями.
58 Письмове віднімання з двома переходами через розряд. Складання
задач за таблицею.
59 Віднімання з двома переходами через розряд, коли у зменшуваному
нуль одиниць. Різницеве і кратне порівняння чисел.
60 Резервний урок
61 Віднімання з двома переходами через розряд, коли у зменшуваному
нуль десятків. Складання обернених задач.
62 Письмове віднімання від розрядного трицифрового числа. Визначення порядку виконання дій у виразах.
63 Письмове додавання у випадку трьох доданків. Письмове обчислення значень виразів. Робота з даними.
64 Резервний урок
65 Контрольна робота
66 Складання та розв’язування задач. Побудова кола.
67 Резервний урок
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