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Стислий опис  

Ключове запитання :Чи можу я допомагати усім?Тематичні запитання : Як древні математики допомогли мені у 

сьогоденні?, Який многокутник найкращий? Змістові запитання: Що називається многокутником?,Як звучить 

формула для обчислення площі многокутника?, Назвіть елементи многокутника? 

Цей проект "Аліса в країні Чотирикутників" призначений для учнів 8 класу  Метою даного проекту є закріплення 

знань з теми, розвитку навичок дослідницької діяльності, спостережливості,систематизації та аналізу отриманої 

інформації. Під час виконання проекту учні будуть досліджувати і займатись пошуком інформації для отримання 

відповідей на поставленні тематичні запитання. Проект передбачає вивчення теми: «Многокутники. Їхні площі». 

Учні поділяються на три групи: Дослідники, Архітектори і Будівники. Дослідники  досліджуватимуть основні 

теоретичні аспекти з теми многокутники (види многокутників, їх основні властивості). Архітектори працюватимуть з 

площами різних чотирикутників(дослідять формули за якими обчислюються площі чотирикутників, знайдуть і 

розв’яжуть задачі на їх використання). Будівники будуть засвоювати обислення площ різноманітних фігур 

розбиваючи дані фігури на менші площі яких можна знайти.(шукатимуть та розв’язуватимуть задачі на 

застосування відомих формул для обчислення площ  многокутників  для обчислення різноманітних многокутників). 

В продовж усього проекту учні за допомогою Інтернет ресурсів шукатимуть і опрацьовуватимуть інформацію. 

Працюватимуть групами, та ділитимуться враженнями від проекту  в блозі. Робота над проектом завершується 

представленням учнями презентацій. 

 
Предмет, навчальна тема 
Математика 8 клас Многокутники. Площі многокутників. 

Клас (вікова категорія) 

8 клас 
Приблизний час вивчення теми 

Шість 45-хвилинних уроків. 
Освітні засади 
Державні освітні стандарти  

Освітня галузь математика 

 Вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових уявлень і уяви; 

 Формування уявлень про геометричні величини та навичок і умінь вимірювання і обчислення; 

 Розширення математичного апарату, засвоєного в попередніх класах; 

  

Освітня галузь технології 

Передбачається ознайомити учнів з: 

 Проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, спираючись на знання з основних наук на рівні 



 

 

предметно-практичної діяльності; 
 Злучення учнів до проетно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; 
 Розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань. 

Навчальні програми 

Математика 
Тема 1Многокутник та його елементи. Опуклі та не опуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника. 
Вписані та описані многокутники. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника. Площа 
паралелограма, ромба. Площа трикутника. Площа трапеції.  
Розпізнає опуклі й не опуклі многокутники. 
 Описує многокутник і його елементи. Зображує та знаходить на малюнках многокутники різних видів та їх 
елементи. 
 Формулює: означення і властивості вказаних у змісті многокутників; вписаного та описаного многокутника. 
Поняття площі многокутника, паралелограма, ромба, трапеції. 
Доводить теореми про площі многокутника паралелограма, трикутника, трапеції, ромба, прямокутника. 
Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач. 
Трудове навчання 
Тема 2.1. Розмічання  деталей на заготовці Графічні зображення в технологічній діяльності людини (ескіз, 

креслення). 

Призначення та будова вимірювальних і розмічальних інструментів (лінійка, рулетка, столярний кутник, 

циркуль, олівець). Прийоми вимірювання лінійкою, кутником.  Шаблони, їх призначення. Використання 

ескізу для виготовлення шаблону. Прийоми користування шаблонами, економного розмічання. Розмітка 

деталей запланованого виробу за шаблонами. 

Учень: 

розпізнає види графічних зображень: 

називає  вимірювальні та розмічальні інструменти; 

виконує розмічання деталей обраного виробу на фанері або ДВП, використовуючи розмічальні інструменти 

та  шаблони; 

обґрунтовує необхідність економного використання матеріалу 

 
Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів  

Цілі 

 Навчальні: підвести учнів до систематизації знань про чотирикутники; перевірити знання та 

вміння застосовувати їх під час розв'язування задач та практичних завдань; 

 Розвивальні: розвивати творче мислення учнів, створити комфортні умови для навчання, за яких 

кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, шляхом організації взаємодії 

учнів між собою, моделювання життєвих ситуацій; 

 Виховні: виховувати розуміння значимості геометрії як науки серед інших наук, сприяти 

створенню атмосфери співробітництва, вчити спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, 

приймати продумані рішення, цінувати думку інших. 

 
Основні запитання  

Ключове запитання  
Чи можу я допомагати усім? 

Тематичні запитання  Як древні математики допомогли мені у сьогоденні? 

Який многокутник найкращий? 

Змістові запитання  

Що називається многокутником? 

Як звучить формула для обчислення площі многокутника? 

Назвіть елементи многокутника? 

 

План оцінювання 

Графік оцінювання 



 

 

На початку проекту 
Впродовж роботи над 

проектом 
Наприкінці роботи над проектом 

Метод 

опитування 

Т – 

таблиця, 

презентація 

вчителя 

Констальтаці Опитувальник Демонстрація 

(захист проекту) 

Форма оцінювання 

блогу 

Стислий опис оцінювання 
Оцінювання учнів проводиться впродовж вивчення всієї навчальної теми. На початку роботи над 

проектом вчитель ознайомлює учнів із вступною презентацією  учні разом із вчителем 

обговорюють поставлені запитання, з допомогою рефлексії кожен учень оцінює свій рівень знань 

по даній темі. Впродовж вивчення даної теми вчитель проводить додаткові опитування за 

допомогою «Т - таблиці» та Опитувальника  для визначення рівня знань учнів також для того щоб 

учні оцінили свої вміння керувати своїм навчанням використовує Контрольний список для того, 

щоб оцінити свої вміння керувати власним навчанням. Для проведення певних досліджень учні 

працюючи в групах шукають необхідну інформацію в мережі Інтернет, опрацьовують певну 

літературу, а також вчитель та обдаровані учні надають допомогу учням, які її потребують. По 

закінченні роботи над проектом учні користуючись Формою оцінювання презентації , оцінюють 

свою роботу з допомогою вчителя. Після захисту проекту відбувається загальне обговорення і 

підбиття підсумків проекту. 
Методичні засади 
Попередні знання та навички 
Учні мають потрібні знання і навички з теми: «Чотирикутники. Їх властивості та площі.» 

відповідно до програми 8класу. 

Учні вміють створювати презентації в програмі Microsoft PowerPoint, а також працювати в 

середовищі для створення блогів. Володіють знаннями, що таке інформація та шляхи її 

передачі,вміють працювати в Інтернеті, володіють прийомами роботи в програмах пакету 

Microsoft Office. Вміють працювати в команді, правильно підбивати та аналізувати інформацію, 

дотримуватися законодавства про авторське право при використанні додаткових матеріалів та 

ресурсів. 

 

Діяльність вчителя та учнів. 

1. Вчитель оголошує тему навчального проекту і розповідає як вони навчатимуться за методом проектів. 

2.Вчитель пропонує публікацію про метод проектів.   

3. Вчитель пропонує учням презентацію  проекту, ознайомлення з ключовими і тематичними запитаннями. 

4. Вчитель визначає навчальні потреби учнів за допомогою Т- таблиці та опитувальника . 

5. Учні обговорюють висунуті проблеми. 

6. Учні визначають свої знання за допомогою Т-таблиці  

8. Учні з допомогою відеоінструкції створюють блог (приклад блогу учнів ) 

9. Учні об’єднуються у групи для роботи над проектом:«Дослідники»,«Архітектори», «Будівники». 

10. Вчитель інформує учнів про завдання їхнього дослідження. 

11. Вчитель пропонує групам учнів завання і  для підтримки дослідження. 

12. Вчитель пропонує учням тест про авторське право. 

13. Для пошуку потрібних відомостей вчитель пропонує учням список сайтів. 

14. Вчитель пропонує учням самостійно пошукати додаткові сайти із допоміжною для них інформацією. 

15. Учні обговорюють план своєї діяльності за допомогою середовища "Інтернет" для спільної роботи над 

навчальними проектами в групах чи парах в режимі реального часу разом з іншими учасниками. 

16.Вчитель застосовує електронну пошту та групу в соціальній мережі VK.COM для спілкування через Інтернет. 



 

 

17. Вчитель нагадує учням основні критерії створення презентації, використовуючи інструкцію для створення 

презентації  та націлює їх на зміст та обсяг їхніх документів. Для цього вчитель створює форму для оцінювання 

презентації проекту . 

18. Учні створюють презентації (Зразок презентації)до своїх досліджень. 

19.Учні повідомляють про результати своїх досліджень. 

20. Учні представляють результати своєї роботи(шаблон презентації учнів). 

21. Вчитель дякує учням за роботу над проектом та вручає сертифікати про участь в проекті. 

22. Учні оцінюють свої роботи за критеріями, які запропонував вчитель, контрольний список самоспрямування . 

o  

 
Диференціація навчання 

Учні, що мають 

проблеми у 

навчанні  

Для учнів, що мають проблеми у навчанні планую виділяти додатковий час 

для виконання окремих завдань. Крім цього групи утворюються зо такими 

критеріями, щоб рівномірно роз приділити і тих учнів, що мають проблеми у 

навчанні, і тих, що мають певні таланти. 

Обдаровані учні 
Обдаровані учні виконують роль консультантів у групах учнів з проблемами в 

навчанні, допомагають їм у вивченні теоретичного матеріалу, перевіряють 

якість засвоєних знань. 
Матеріали та ресурси 
Технічне забезпечення  

 Фотоапарат 

 Комп’ютер (и) 

 Цифровий фотоапарат  

 DVD - програвач 

 Доступ до Інтернету 

  Лазерний диск 

 Принтер 

 Мультимедійний 

проектор 

 Сканер 

 Телевізор 

 Відеомагнітофон 

 Відеокамера 

 Обладнання для відео 

конференцій 

 Інше       

Програмне забезпечення    

 Програма для роботи з 

базами даних/ електронними 

таблицями 

 Програма для створення 

публікацій 

 Програма для електронної 

пошти 

 Енциклопедія на  

компакт-диску  

 Програма для роботи із 

зображеннями 

 Програма для 

створення комп’ютерних 

презентацій 

 Програма для роботи з 

Інтернетом 

 Програма для  розробки веб-

сторінок 

 Програма для роботи з 

текстами  

 Інше       

Друковані матеріали 

Мерзляк А. Г.,Полонський В. Б., Якір М. С. Підручник для 8 класу 

загальноосвітнього навчальних закладів. -Х.: Гімназія -2009.-208с. 

А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов. 

Підручник для 8 класу загальноосвітнього навчальних закладі.-К.: Веста.-

2011. 

Обладнання та 

канцтовари 

Бейджики, лінійк, олівці, проектор, комп’ютер. 

Інтернет ресурси 

http://4book.org/uchebniki-ukraina/8-klass/1690-geometriya-8-klas-merzlyak-

pidruchnik 

http://pidruchnyk.com.ua/295-geometrya-yershova-goloborodko-

krizhanovskiy-8-klas.htm 

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3080 

 

http://4book.org/uchebniki-ukraina/8-klass/1690-geometriya-8-klas-merzlyak-pidruchnik
http://4book.org/uchebniki-ukraina/8-klass/1690-geometriya-8-klas-merzlyak-pidruchnik
http://pidruchnyk.com.ua/295-geometrya-yershova-goloborodko-krizhanovskiy-8-klas.htm
http://pidruchnyk.com.ua/295-geometrya-yershova-goloborodko-krizhanovskiy-8-klas.htm
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3080


 

 

Інші ресурси Вчитель трудового навчання. 

 


