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Автор  

Ім’я, по-батькові та прізвище  Стрелюк Марія Вікторівна 
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Місто, село, район, область  
с. Борщівка, Лановецького району, Тернопільської 

області 
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Тренери 
Генсерук Галина Романівна 

Шмигер Галина Петрівна 

Місце проведення тренінгу ТНПУ ім.. Володимира Гнатюка 

Опис навчальної теми 

Назва 

"Куди голову повернеш, многокутник там знайдеш." 
Стислий опис  
 

Учні 8 класу проводять самостійні дослідження про використання 

многокутників у нашому житті. У результаті проведених досліджень учні повинні 

зрозуміти, як часто ми зустрічаємося з многокутниками і спільними зусиллями 

створити презентацію на тему: ” Куди голову повернеш многокутник там 

знайдеш”, а також створення публікації. Підведення підсумків проводитиметься за 

допомогою гри “Лото”, а також самостійно спробують створити тварини за 

допомогою многокутників гра "Танграм". 
Предмет, навчальна тема 

Геометрія, інформатика, історія, біологія, музика, образотворче мистецтво, 

трудове навчання 
Вікова категорія 
Учні 13-14 років, які навчаються в 8 класі. 
Приблизний час вивчення теми 
5 тижні. 
Освітні засади 
Державні освітні стандарти  

Технології 

Уміння користуватися графічними редакторами при виконанні документів за 

допомогою 

комп'ютерних засобів. 

Знання соціальних, правових та етичних аспектів інформатизації суспільства; 

Знання 

можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному 

процесі; 

Уміння застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно 

добирати програмний 
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засіб як інструмент пізнавальної діяльності; 

Суспільствознавство 

Уміння визначати життєві цінності та орієнтири, Обирати 

конструктивні форми взаємодії та власної поведінки, 

Мова 

Вміння і навички в різних видах мовленнєвої діяльності: володіння різними 

типами і стилями 

мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дотримання правил спілкування. 

Уміння свідомо та правильно складати речення, необхідні для використання у 

найбільш типових 

ситуаціях. 

Уміння продукувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил 

Уміння формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення. 
Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів  
 

Засвоєння учнями матеріалів з теми: "Многокутник. Площі многокутників". 

Навчитися оброблять знайдену інформацію і висвітлювати її оточуючим. 

Навчитися або удосконалити знання по програмі MS PowerPoint. 

Навчитися висловлювати і обгрунтовувати свою думку. 

Навчитися знайдені знання використовувати в реальному житті 
Основні запитання  
Ключове запитання  1. Яким буде світ без многокутника? 

Тематичні запитання  

1. З яким многокутниками ми зустрічаємося 

найчастіше? 

2. Чи є важливими многокутники в нашому 

житті? 

Змістові запитання  

1. Що таке многокутник? 

2. Які властивості многокутника ви знаєте? 

3. Як обчислюється площа прямокутника? 

4. Як обчислюється площа паралелограма? 

5. Як обчислюється площа трикутника? 

6. Як обчислюється площа трапеції? 

Оцінювання 
 
Стислий опис оцінювання 

Оцінювання проекту буде здійснюватися за допомогою форм оцінювання 

презентації та публікації. Кожна форма оцінювання містить кілька розділів 

критеріїв (зміст, грамотність, оформлення тощо). Крім цього у відповідних 

критеріях враховується співпраця учнів в межах проекту, їх вміння подати 

результати своїх досліджень. Бали виставляються у 12-бальній шкалі. 
Діяльність учнів та вчителя 
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Вчителя: Учитель повідомляє тему проекту "Куди голову повернеш, многокутник 

там знайдеш", сформулювати ключові, тематичні і змістові питання. На кожному 

уроці розпочатої теми: "Многокутник. Площі Многокутників" викладати 

потрібний матеріал, прослуховувати і проводити з іншими учнями аналіз почутої 

інформації знайденої учнем. Допомогти учням в кінцевому результаті створити 

презентацію на тему: "Куди голову повернеш, многокутник там знайдеш". При 

закінчені теми зробити перевірку знань учнів з пройденого матеріалу, а щоб 

контроль знань став не лише як отримання оцінки, але й дав можливість учням 

пофантазувати вони створювали звірів за допомогою танграм. І самим головним 

завданням вчителя є допомагати і підтримувати усі ідеї своїх учнів. 

Учні: Учень повинен вивчити весь матеріал по темі: "Многокутник. Площі 

многокутників". На кожний урок підготувати ілюстрації многокутника відповідно 

до обраної області. Бути активним на кожному уроці, висловлювати думки на 

рахунок знайдених зображень свого однокласника. Навчитися поважати думку 

інших і працювати в команді, щоб досягти потрібного результату. Добре 

підготуватися до підсумкового контролю, щоб показати високі результати. Учень 

повинен долучитися до створення наступного номера шкільної газети "Ромб". 
Диференціація навчання 

Обдаровані учні 
Заохочування учнів вийти за рамки проекту, проявити свою 

ініціативу.  

Ключові слова Многокутник, площа, світ, чотирикутник, трикутник 

Матеріали та ресурси 
Технічне забезпечення  

 Фотоапарат 

 Комп’ютер  

 

  Лазерний диск 

 Принтер 

 Мультимедійний 

проектор 

 

 Сканер 

 Телевізор 
 Інше       

Програмне забезпечення    

 Програма для роботи з базами 

даних/ електронними таблицями 

 Програма для створення 

публікацій 

 Програма для електронної 
пошти 

 Програма для 

роботи із 

зображеннями 

 Програма для 

створення 

комп’ютерних 

презентацій 

Програма для роботи з 
Інтернетом 

 Програма для роботи з 

текстами  

 Інше       

Друковані матеріали 
Підручник Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. 
"Геометрія 8 клас", 2009 р 

Обладнання та 

канцтовари 

Публікація, зошит, ручка. 

Інтернет ресурси 
www.yandex.ru, www.google.com (або інші) - пошукові 

сервери 

 


	Check1
	ТекстовеПоле1

