
Тэма:Рашэнне задач з дапамогай кругоў Эйлера. 

Мэты: развіваць першасныя уяўленні аб спосабах рашэння задач, звязаных з 

аперацыямі на мноствах; фарміраваць уменні мадэляваць ўмовы і рашэнні 

задач з дапамогай кругоў Эйлера; развіваць лагічнае мысленне, разумовую 

дзейнасць; выхоўваць назіральнасць, добразычлівыя  адносіны адзін да 

аднаго. 

Метады: славесны, наглядны. 

Абсталяванне і нагляднасць: раздатачны геаметрычны матэрыял, 

фотаздымак Леанарда Эйлера, два гімнастычныя обручы, набор 

геаметрычнага матэрыяла на магнітнай аснове, карткі з кругамі эйлера. 

1. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці 

* жадаю (вучні датыкаюцца вялікімі пальцамі); 

* поспеху (паказальнымі); 

* вялікага (сярэднімі); 

* ва ўсім (безыменнымі); 

* і ўсюды (мезенцамі); 

* Добры дзень! (дотык ўсѐй далонню) 

2. Арганізацыйны этап. 

На кожнае пытанне дайце хуткі адказ «так» або «не». 

- Жалеза гарыць? 

- Рыба плавае? 

- Заяц лѐтае? 

- Верабей бегае? 

- У рацэ плавае кіт? 

- Шапка з рыбінага футра? 

- На хвоі растуць яблыкі? 

- У халадзільніку грэюць суп? 

-Мясарубкай  мелюць мяса? 

3. Трэніроўка ўвагі 

Адкажыце дакладна і хутка. Хто што робіць? 

- Варыць.- ..? (кухар) ;    вучыць -...?(настаўнік) 

- Лечыць.- ..? (лекар) ;    габлюе -...? (сталяр) 

- Саджае.- ..? (садоўнік) ;     фарбуе -...? (маляр) 

- Падмятае.- ..? (дворнік) ;    гуляе -...?(музыкант) 

- Чэрціць.- ..? (інжынер);      піша -...?(пісьменнік) 

- Малюе.- ..? (мастак);          точыць -...?(тачыльшчык) 

- Чыніць.- ..? (шавец);           цыруе -...? {кравец) 

- Гаворыць.- ..? (дыктар) ;    спявае -...? (спявак) 

- Шые.- ..? (кравец);              прадае -...? (прадавец) 



- Лѐтае.- ..? (лѐтчык) ;            ругае -...? (...) 

3. Актуалізацыя ведаў, уменняў і навыкаў 

- Знаёмства з задачай 

10 турыстаў гавораць па-англійску і па-французску. 6 з іх гавораць па - 

англійску, 7-па-французску. Колькі турыстаў гавораць толькі па французску, 

а колькі толькі па-англійску? 

-Якія апорныя словы ў гэтай задачы? 

-Колькі гаварылі па-англійску, колькі па-французску? 

-Што такое 10?  

-Што дапамагае нам рашаць задачы? 

 Кароткі запіс.  

 

 

-З дапамогай кароткага запісу мы зможам рашыць задачу? 

-Ці дапамог  нам  кароткі запіс для рашэння задачы? 

-Значыць гэтая форма кароткага запісу не дакладная. 

Паспрабуем зрабіць схему.  

 

 

 

 

 

-Што мы бачым на дадзенай схеме? 

-Колькі турыстаў размаўляюць па-французску? Колькі па нямецку? 

-Колькі турыстаў прыехала ў нашу краінгу? Ці дапамагла схема ? 

Так, схема нам не дапамагла. Давайце звернемся да малюнка. 

  

 

 

 

 

Як бачым, малюнак выніку не дае. Табліца ў дадзеным выпадку таксама не 

памочніца. 

4. Знаёмства з новым матэрыялам 

- Знаѐмцеся - Леанард Эйлер.  

 

 

 

 



 

 

Паведамленне гістарычных звестак 

Гэта вялікі навуковец, яго імем названа больш 20 формул ў матэматыцы. 

Нарадзіўся ѐн у 18 стагоддзі ў Базелі (Германія). Яму падабалася матэматыка 

і ѐн вучыўся ў вядомага тады прафесара-Іагана Бярнулі. У 19 гадоў ужо 

апублікаваў свой першую навуковую працу і прыняў удзел у міжнародным 

матэматычным конкурсе. Асноўную, дарослую частку жыцця, ѐн працаваў у 

Расіі, дзе пражыў да 76 гадоў. Эйлер быў вельмі рознабаковым чалавекам. 

Уся яго спадчына апублікавана ў 76 тамах, дзе матэматыка складае толькі 30. 

Любімым яго заняткам было вырашаць матэматычныя галаваломкі і 

займальныя задачы. Вось тут ѐн і прыдумаў сваю тактыку вырашэння задач - 

з дапамогай колаў. Прычым упершыню ѐн іх апісаў у лістах да нямецкай 

прынцэсы: "Кругі вельмі падыходзяць для таго каб палегчыць нашы 

разважанні»  

Фізкультхвілінка. 

На падлозе ляжаць два гімнастычных круга. Кожны вучань атрымлівае 

трохвугольнік або квадрат зялѐнага ці жоўтага круга. 

Заданне 1 Змесціце ў левы круг трохвугольнік, у правы квадрат. 

Заданне 2 Змесціце ў левы круг жоўтыя фігуры, у правы зялѐныя фігуры. 

Заданне 3 Змесціце ў левы круг трохвугольнікі, у правы зялѐныя фігуры. 

(Пры выкананні апошняга задання вучні сутыкаюцца з цяжкасцямі: куды 

размясціць зялѐныя трохвугольнікі - у левы, або у  правы круг. З дапамогай 

настаўніка прыходзяць да высновы – трэба часткова аб’яднаць кругі. Такім 

чынам, дзеці знаѐмяцца з кругамі Эйлера) 

5. Тэма і задачы занятка. 

Настаўніца з дапамогай дзяцей фармулюе тэму і ўдакладняе задачы на даным 

занятку. Вучні працуюць у парах (больш падрыхтаваны вучань дапамагае 

менш падрыхтаванаму). 

Давайце вернемся да задачы і рашым яе з дапамогай кругоў Эйлера 

 

 

 

 

 

-Якія з дадзеных кругоў дапамогуць нам пры рашэнні задачы? 

-Пакладзіце у левы круг столькі трохвугольнікаў, колькі турыстаў размаўляе 

па-французску (7 трохвугольнікаў) 



-У правы круг пакладзіце столькі кружкоў, колькі турыстаў размаўляе па-

англійску (6 кружкоў) 

-Якую выснову мы можам зрабіць, паглядзеўшы на нашы кругі? (колькасць 

турыстаў большая, чым ва ўмове задачы) 

-Чаму? (дзеці самастойна робяць выснову, што некалькі турыстаў 

размаўляюць на абодвух мовах) 

-Дзе на малюнку можна размясціць з дапамогай прамавугольнікаў гэтых 

людзей? ( на перасячэнні кругоў) 

-Як даведацца, колькі іх? (рашыць прыкладам) 

Вучні запісваюць рашэнне ў сшытках 

7+6=13 

13-10=3 

-Мы рашылі задачу? Давайце праверым. Колькі геаметрычных фігур 

размешчана на кругах? (16) 

-А колькі турыстаў прыехала да нас у краіну?(10 

-Дзе мы памыліліся?(дзеці з дапамогай настаўніцы робяць выснову, што 

задача не рэшана) 

Вучні працягваюць рашаць задачу і запісваюць дзеянні ў сшытак. 

7-3=4 

6-3=4 

-Давайце праверым, ці правільна мы рашылі задачу. Што трэба зрабіць? 

 ( скласці усе лікі і ўпэўніцца, што сапраўды турыстаў было 10) 

Зрокавая гімнастыка (хвілінка-весялінка) 

Усе вучні вельмі добра працавалі, пагладзьце сябе правай рукой па галаве. 

Мы хутка пойдзем дамоў і будзем піць гарбату, левай рукой на  жывоціках 

намалюйце кругі. Цяпер паглядзіце ўверх і адначасова зрабіце гэтыя рухі. Ці 

ўсім гэта ўдаецца? Малайцы. Закрыйце вочкі крэпка-крэпка, і паўтарыце. 

Вельмі добра, сядайце!  

6. Замацаванне вывучанага 

Работа ў парах (дыферэнцыраваннае заданне) 

-Знаёмства з задачай 

Спартыўную секцыю наведваюць 28 вучняў. Футболам займаюцца 16 

чалавек, а валейболам – 18 чалавек. Колькі вучняў займаюцца толькі 

футболам і толькі валейболам? 

Вучні мяняюцца месцамі і атрымліваюць картачкі з намаляванымі кругамі 

Эйлера. У першай пары – на картачках толькі кругі, у другой пары вучняў – 

адна падказка, а ў трэцяй пары – палова задачы рэшана. 

 

             



 

 

 

 

 

    

                                                        28                                     1) 16+18=34 

                                                                                                 2) 34-28=6 

 

Дзеці абмяркоўваюць рашэнне задачы ў парах, запаўняюць свае кругі Эйлера і 

запісваюць рашэнне задачы. 

7. Падвядзенне вынікаў. 

-Падчас нашага занятка вы выконвалі самыя розныя заданні.  

-Хто даведаўся пра новае, чаго не ведаў раней? 

-Як  вы папрацавалі?  

-У каго ўсѐ атрымалася і ѐн не дапускаў памылак? 

- Каму яшчэ трэба пастарацца?  

8.  Рэфлексія. 

-Вы паказалі сябе актыўнымі і ўважлівымі. 

- Ці захаваўся ў вас добры настрой? 
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"Кругі вельмі падыходзяць для таго каб палегчыць нашы разважанні» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 







10 турыстаў гавораць па-англійску і па-французску. 6 з іх гавораць па - англійску, 7-

па-французску. Колькі турыстаў гавораць на абодвух мовах? 
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У спартыўнай секцыі займаецца 28 вучняў. 16 дзяцей ходзяць на валейбол. Футболам 

займаецца 18 дзяцей. Колькі вучняў займаецца і валейболам і футболам?  
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