Математична галузь

Календарне планування
з математики
за посібником М. Козак, О. Корчевської
«Математика. 4 клас» у 4-х ч., частина 3
(автори М. Козак, О. Корчевська)

(5 год на тиждень)

№

Назва уроку

1.
2.
3.

Ознайомлення з письмовим діленням.
Ділення виду 684 : 6, 606 : 4.
Ділення трицифрового числа на одноцифрове з двоцифровою
часткою.
Ділення трицифрового числа на одноцифрове з трицифровою
часткою. Підготовка до розв’язування задач на зустрічний рух.
Ознайомлення з задачами на зустрічний рух. Швидкість зближення.
Знаходження часу руху до зустрічі.
Резервний урок.
Ділення трицифрового числа з нулями в частці. Знаходження
швидкості руху об’єкта.
Ділення чотирицифрового числа на одноцифрове.
Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове.
Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове з нулями в
частці.
Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли частка
закінчується нулями.
Письмове ділення з остачею.
Резервний урок.

Ділення на одноцифрове число
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Частини. Дроби
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Ознайомлення з дробами.
Порівняння дробів.
Знаходження дробу від числа.
Резервний урок.
Резервний урок.
Контрольна робота.
Множення чисел, що закінчуються нулями
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Усне і письмове множення на кругле число.
Підготовка до задач на пропорційне ділення.
Ознайомлення із задачами на пропорційне ділення (І вид).
Закріплення вивченого матеріалу.
Множення круглих чисел.
Ознайомлення із задачами на пропорційне ділення (ІІ вид).
Резервний урок.
Ділення чисел, що закінчуються нулями

28. Ділення числа на добуток. Ділення чисел, що закінчується нулями.
29. Письмове ділення трицифрового числа на круглі десятки.
30. Ознайомлення з письмовим діленням круглих чисел.
31. Ділення з нулями в частці.
32. Закріплення вивченого матеріалу.
33. Резервний урок.
34. Знаходження числа за його дробом.
Множення багатоцифрового числа на двоцифрове
35.
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Ознайомлення з письмовим множенням на двоцифрове число.
Множення трицифрового числа на двоцифрове.
Множення чотирицифрового числа на двоцифрове.
Резервний урок.
Контрольна робота.
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