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ПОЗАКЛАСНА  РОБОТА  З  МАТЕМАТИКИ  ЯК  ЗАСІБ  РОЗВИТКУ  

ТВОРЧИХ  ЗДІБНОСТЕЙ  УЧНІВ 

Узори математика, так само, як узори художника або поета, повинні бути   

прекрасними; ідеї, так само, як кольори або слова, повинні гармонійно відповідати 

один одному .  

 Адже математична краса творить світ логіки і міркувань. (Р. X Харді)  

 

Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і 

здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням сучасної української 

національної школи. У розвитку якостей особистості школяра велике значення має 

позакласна робота, зокрема позакласна робота з математики.  

Кожний учитель прагне, зацікавити учнів предметом, який він викладає, адже це є 

запорукою успішного навчання. «Зацікавити розум дитини - ось що є одним з основних 

положень нашої доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми 

сказали, б навіть пристрасть до навчання», - писав видатний український математик 

М.В.Остроградський. 

В позаурочний час діти не лише краще пізнають 

навколишній світ, а й розвивають мислення, вчаться аналізувати, 

порівнювати і зіставляти, узагальнювати, конкретизувати, 

абстрагувати від часткового, робити умовиводи. Звісно, вчитель 

на уроці не може охопити розвиток цих вмінь у всіх дітей, він не 

встигає також і виховувати всіх учнів в правильному напрямку 

на класних заняттях. А коли дитина, за своїм власним бажанням, 

відвідуватиме математичні позакласні заходи, то вона й на уроках буде більш зацікавлено 

ставитись до навчального матеріалу, вона краще розумітиме й засвоюватиме його. 

Відповідно й покращаться її результати навчання з інших предметів загалом та 

математики зокрема.  

 Одним із засобів зацікавлення учнів математикою є добре продумана позакласна 

робота. Вона є однією з форм організації творчої діяльності учнів різного віку, але разом з 

тим вимагає конкретних знань, ерудованості, широкої обізнаності з математичних 

дисциплін.  

 Зацікавити учнів математикою, показати її могутність і красу, примусити полюбити 

її - завдання кожного вчителя. Досвідчені вчителі створюють на кожному уроці 

позитивний емоційний фон, настрій, який полегшує сприймання будь-якого матеріалу. 

Уміння бачити цікаве й дивуватися приносить дітям радість, породжує творчі поривання, 
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розвиває уяву, що особливо важливо на уроках математики. Вплив годин цікавої 

математики на творчий розумовий і математичний розвиток учнів та на засвоєння 

математичних знань буде вагомим за рахунок використання цікавого теоретичного 

матеріалу та нестандартних завдань у позаурочний час.  

Позакласна робота сприяє розвитку математичної культури учнів, розвитку їх 

мислення, і, взагалі, тих якостей, сукупність яких називається математичними здібностями 

(логічного мислення, просторових уявлень, пам'яті тощо).  

Значну роль відіграє позакласна робота і для набуття учнями організаторських 

навичок, ініціативності, самостійності, творчості. Важлива роль цього виду роботи з 

математики полягає й у здійсненні поглиблення знань учня і вчителя під час роботи з 

додатковою літературою. Учні вчаться самостійно працювати, збирати матеріал, 

готуватися до виступів, проявляти ініціативу. Позакласна робота сприяє розвитку 

позитивних рис особистості: виховує наполегливість у поданні перешкод, сприяє розвитку 

комунікативності та організаторських здібностей, розвиває розумову активність, 

пізнавальну самостійність, потребу в самоосвіті, здатність адаптуватись до умов, що 

змінюються, ініціативу, творчість тощо. Важливий момент цієї роботи полягає також в 

тому, що для проведення і участі можна залучати не лише тих учнів, які добре знають 

математику, а й тих, які на уроках пасивні. Іноді участь в позакласній роботі стає для 

таких учнів першим кроком до зацікавленості нею.  

Позакласна робота з математики дуже важлива для пробудження в учнів інтересу 

до математики. Тому математичні вікторини, змагання, ігри, прес-конференції, вечори 

сприяють підвищенню математичної культури, розширюють і поглиблюють здобуті на 

уроках знання, показують застосування їх на практиці, розвивають мислення, математичні 

здібності, допомагають ввійти у світ наукових і технічних ідей. Поряд з уроками кожен 

вчитель повинен використовувати позакласну роботу з математики як для сильних, так і 

для слабких та середніх учнів. Адже вона сприяє глибокому і міцному оволодінню 

матеріалом, підвищенню математичної культури, виробленню навичок самостійної 

роботи, розвиває мислення, здатність здійснювати розумові операції, закріплює і не дає 

втратити дитині інтерес до вивчення математики, розвиває творчі здібності дитини. Тому 

позакласна робота з математики є невід'ємною складовою навчально-виховного процесу і 

повинна займати вагоме місце у педагогічній роботі кожного вчителя.  

Позакласна робота сприяє поглибленню знань, яких набувають учні на уроках, 

прищепленню навичок застосовувати ці знання на практиці, вихованню моральних 

якостей: волі, наполегливості, критичного ставлення до виконаної роботи, а також інтерес 

до вивчення предмету.  
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Математична казка як один з найефективніших засобів виховання 

учнів на уроці математики 

 
Казка – один із основних жанрів фольклору чарівницько-містичного або фантастично-

реалістичного характеру, у якому реалізується лінія утвердження ціннісних аспектів 

життя. Робота з казкою має бути орієнтована не тільки на розвиток лексично і 

синтаксично грамотного усного мовлення, імітаційної та інтонаційної манери вербального 

спілкування, але і на опанування логікою діяльності планування та формування творчості 

у школярів на математичному матеріалі. 

Технологія складання математичної казки . Серед цілей роботи з казкою - використання 

математичного боку казки, поглиблення та розширення математичних знань, формування 

практичних навичок і умінь з математики. Завдання для роботи з математичною казкою 

полягають у тому, щоб: формувати досвід пошукової продуктивної діяльності учнів на 

математичному матеріалі; сприяти розвитку  до математики дітей; розвивати логічне 

мислення, математичну чутливість до естетичної сторони математичних завдань та 

способів їх розв’язування; розвивати математичну мову учнів; виховувати особистісні 

якості, а саме: дисциплінованість, наполегливість, працелюбність  тощо. У роботі з 

математичною казкою слід дотримуватися дидактичних принципів: 

 науковості, тобто зміст казки і форми роботи з нею мають 

враховувати методологічні основи математики як науки, історичні 

та лінгводидактичні засади народної казки; 

доступності, коли змістова лінія казки узгоджується із вимогами 

Державного стандарту  загальної освіти та віковими 

закономірностями розумового розвитку  школярів; 

наочності, а саме:формування образу предмета та уявлень про 

математичні поняття,величину, арифметичні дії; активізації навчально-пізнавальної 

діяльності, під якою розуміємо підсилення ролі операційної складової математичної 

діяльності, спрямованої на розширення та збагачення математичних уявлень .  

     Серед вимог до організації роботи з математичною казкою: цілісність або 

співвіднесеність сюжету казки цілям, змісту, формам організації навчання школярів; 

навчально-методичну доцільність, тобто підпорядкування вимогам програми, віковим 

Створення казок - один з найцікавіших для дітей 

видів творчості, і в той же час це важливий 

засіб розумового розвитку 

Математичні казки є засобом для розвитку 

подальшої  математичної творчості. 
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особливостям засвоєння дітьми математичного матеріалу; особистісно орієнтовану 

спрямованість, що розуміємо як вимогу врахування індивідуального рівня математичної 

підготовки кожної дитини; масовості, тобто зміст, структура, сюжет казки.  

Використання технологічного підходу для складання математичної казки передбачає 

переорієнтацію навчально-виховного процесу на єдність теоретичних засад та практичної 

реалізованості казки. Теоретичний етап технологічного підходу містить такі провідні 

інформаційно-аналітичні характеристики:  

а) концептуальну основу, яка включає основну ідею казки, цільові установки, 

параметри та принципи навчання і виховання учнів через казку, трактування її побудови 

та функціонування, позиції укладача казки щодо нових функцій казки, які забезпечують 

зв’язок між жанром (народна, про звірів, чарівницька), типом казки (кумулятивна, 

структурно-логічна, коригувальна, терапевтичної дії) та конкретним об’єктом казки; 

 б) інформаційно-змістове забезпечення, а саме загальні і часткові цілі, обсяг змісту 

математичної освіти для засвоєння, орієнтація на розвиток пізнавальної активності 

школярів та формування в учнів цілісного уявлення про цінності життєвого простору 

людини; 

 в) програмно-методичне забезпечення, до якого відносимо предметну та проблемну 

області, сценарій казки, морфологічний ящик, матрицю рішень, характер навчання та 

форму викладу; 

 г) проектувальну частину, що передбачає розробку навчальних ситуацій на основі 

окреслених теоретико-методичних позицій, вибору основних параметрів казки, 

визначення структури та складання тексту математичної казки;  

д) процесуальну реалізованість, тобто конкретні форми і методи роботи вихователя, 

проблемні демонстрації епізодів чи фрагментів казки, способи управління та 

співуправління в режисерському поданні казки. 

 Технологія складання математичної казки передбачає використання продуктивних 

методичних прийомів, в яких: 

 у повній мірі використовуються можливості стимулювання учнів до 

складання казки, коли діяльність по реалізації ігрового задуму спрямована на 

рівень математичної підготовки та мовленнєвого розвитку школярів; 

 передбачається застосування інтерактивних форм роботи, коли вчитель і 

учень спільно планують сценарій казки, обирають параметри казки, у яких 

вчитель враховує пропозиції учня в складанні казки, обов’язково визначаючи 

внесок дитини в процес складання казки; 



6 
 

 учням пропонуються деякі параметри казки, які спрямовують до 

евристичного пошуку способів вирішення навчальних суперечностей, 

конфлікту ролей чи протистояння моральних позицій героїв;  

 розширюється коло контрольованих учнем факторів ігрового середовища на 

засадах складання усвідомленої та обґрунтованої програми дій, висунення 

власних пропозицій щодо складання казки з математичним змістом. 

       Методика роботи з математичною казкою передбачає дві форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності дітей , що пов’язано із реалізацією управлінської 

функції навчання математики та мірою допомоги педагога. По-перше, це складання 

математичної казки учнями за настановами дорослого при повному управлінні та контролі 

з його боку, а по-друге – співуправління з використанням засобів заохочення ініціативи 

дітей щодо самостійного складання ними математичної казки. 

     Технологія складання математичної казки передбачає три етапи роботи:  

1) Репродуктивний, відтворювальний етап, коли казка складається за інструкціями 

педагога тобто учителем визначені основні параметри у складанні казки. Він визначає 

героїв казки та математичні знання, на яких складається казка. На цьому етапі відома 

казка розглядається як базовий текст, що підлягає вивченню, аналізу для побудови нової 

казки. Цей етап роботи над казкою має закінчуватися запитаннями педагога, які 

стимулюють мисленнєву активність учнів щодо математичного змісту казки. Іншим 

видом завдань на цьому етапі може бути завдання на кодування казок. Наприклад, 

потрібно відгадати назву казки за малюнком у вигляді геометричних фігур. 

  2) Продуктивний етап у складанні математичної казки полягає у тому, що вчитель 

пропонує розробити сюжет для героїв різних творів для дітей та певних математичних 

відношень у нових умовах. Учні мають розробити діалог, монолог для героїв на тлі 

математичного боку сюжетної лінії задачі при взаємодії «учитель-учень» у розробці 

"вихідних” параметрів ігрового проектування, визначенні послідовності подій, 

встановленні причин явищ, побудові ігрових моделей завершення казкової ситуації і в 

яких дорослий враховує пропозиції дитини в організації та проведенні казки. При 

плануванні казки слід використовувати потенціал казки: перенесення сюжету на новий 

об’єкт; виконання ролі у новій казковій ситуації; заміна ігрових дій на казкові; 

гіперболізація певної ролі у казці; виведення другорядної ролі на перший план (зміщення 

сценічного акценту); побудова образу героя по пам’яті, якщо герой добре відомий дітям 

або раніше з цим героєм діти не були знайомі; виконання гіперболізації або загострення 

уваги дитини на певних характеристиках, рисах та діях героя казки; створення вигаданого 

образу з певними властивостями. Окрім розвитку репродуктивної уяви (повторення 
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базової казки або певних її фрагментів) робота з казкою на цьому етапі налаштовує на 

розвиток творчої уяви, а саме на поєднання частин різних казок у нову казку, внесення 

змін у хід викладу відомої казки, уведення нових не передбачуваних казкових ситуацій, 

перетворення кінцівки казки тощо.  

Розвиток процесів мислення співвідносимо із такими видами роботи над 

математичною казкою або казкою, що містить математичний матеріал: формуванням 

уміння ставити різні запитання до одного сюжету; складанням речень за малюнками до 

казки; складанням листа, телеграми, вітальної листівки з математичним змістом; аналізом 

сюжету казки щодо математичної складової; складанням початку (кінцівки) казки та 

встановленням причинно-наслідувальних зв’язків; складання казки за моделлю, набором 

геометричних фігур, кількома операндами, за проблемними завданнями, за конфліктною 

ситуацією. 

Розвитку продуктивного мислення у  школярів при складанні казок з математичним 

змістом сприяє застосування системного комбінування можливих варіантів ознак 

предметів, дій об’єктів, типу поведінки героїв казок тощо. Цей метод дозволяє 

здійснювати послідовний перебір та оцінювання варіантів вибору окремих частин казки 

на основі морфологічного ящика або морфологічної матриці. Для укладання матриці 

необхідно видокремити клас основних параметрів, комбінування яких надає значну 

кількість варіантів щодо складання нової казки. До них відносимо:  

 · предметну область: математичні поняття, 

відношення, геометричні форми; 

 · об’єкти казки : герої казок та мультфільмів (Іван 

Царевич, Омелько, Буратіно, Мальвіна, Лисичка, Вовчик, 

Півник і т. д.); 

 · риси характеру героїв казки: наполегливість, відповідальність, допитливість, 

хоробрість, мужність, обізнаність, зарозумілість, невміння довести справу до завершення, 

щирість, доброзичливість, доброта, уміння співпереживати, повага до старших, 

дружелюбність, працьовитість, легковажність, лінощі; 

 · дії героїв казки: допомога, захист, схованка, подолання труднощів, перевиховання, 

перемога, змагання; 

 · операнд казки: чарівна паличка, магічні числа, килим-літак, літаючий стільчик, 

казкова скриня, лічильна машина, чарівний автомобіль, ручка-самописка, числа-друзі, 

математичний компас, казковий телевізор, математичне дзеркальце, чарівні кубики; 
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 · сюжетну лінію: мандрівка лісом; подорож літаком, на поїзді, на велосипедах, на 

автомобілі, на гвинтокрилі; морська прогулянка; космічний політ, в гостях у казкових 

героїв; лісова школа; казковий магазин; чарівний вокзал; чарівна пошта; 

 · математичний зміст: довести (формування  суджень, встановлення істинності-

хибності висловлень), побудувати (геометричні фігури), розв’язати (задачі, приклади), 

порівняти, обчислити, розпізнати, виміряти, класифікувати, орієнтуватися (на площині, у 

просторі). 

      3) Етап режисури та драматургії, коли учні складають математичну казку та 

реалізують її у рольовій грі. Передбачається використання у повній мірі можливостей 

стимулюючої функції казки, коли режисура адаптована до пізнавальних можливостей 

учнів. У запобіганні виснаження ігрової ініціативи мають використовуватися методичні 

підходи, щоб у будь-який момент рольової інтерпретації казки могла бути змінене 

(збільшено, зменшено) ігрове навантаження ролі чи сюжетної лінії казки.  

Робота над складанням математичної казки, з одного боку, дозволяє більш глибоко 

засвоїти математичний матеріал, а з другого – навчати дітей логічно розмірковувати, 

послідовно викладати свою думку та обґрунтовано обирати варіанти складання казки. 

Отже, існує багато видів позакласної роботи з математики. Кожен із них відіграє 

важливу роль у всій позакласній роботі, містить в собі певні навчальні й виховні моменти. 

Тому вчителі повинні враховувати всі форми цієї дуже важливої роботи під час навчання, 

виховання й всебічного, гармонійного розвитку дітей.  

 

 

, а 

»

Дізналися про це
брати і вирішили
допомогти йому.
Молодший брат 
сказав середньому: 
«Давай 
об'єднаємося. Ми 
будемо по силах не        

3

1

3

1
і а

3

2
“
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У великій і загадковій країні Математиці жив хлопчик 
на ім'я Ікс.  

 

 

ПАЛАЦ  НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА
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їм всім дуже сподобалось бути разом, і вони вирішили збудувати
одне єдине місто під назвою Натуральні числа. 

 

       

 

Потім їм стало сумно розлучатись. Тому жителі двох замків відправилися разом
шукати нових друзів. Пройшов деякий час, і вони потрапили до замку сотень. 

 

Підготувала учитель  математики Білокопитова Людмила 
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ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕРНЕТУ 

З метою підвищення інформаційної компетентності учасників освітнього процесу,  

забезпечення захисту дитини від шкідливих інформаційних впливів, акцентування уваги 

на важливості безпечної поведінки у Всесвітній мережі з 08.02.2021 по 12.02.2021 в школі 

було організовано проведення Тижня безпечного Інтернету. 

На протізі  всієї   декади   проводились заходи до дня Безпечного Інтернету: 

 брейн – ринг "Безпечний Інтернет", 

 презентації "Ми за Безпечний Інтернет", 

 тренінг "Я у мережі Інтернет", 

 виставка газет та малюнків «Ми з Інтернетом – друзі», 

 бесіда з учнями «Комп’ютерна залежність – це небезпечно», 

 подорож у казку «Юні казкарі про інтернет», 

 складання  та відгадування  кросвордів. 

Метою заходів було поглибити і розширити знання учнів з інформатики; розвивати 

пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення; почуття 

колективізму, відповідальності, вміння працювати командою, виховувати потребу 

співпереживання і взаємодопомоги. 
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Заходи  з  безпеки  життєдіяльності. 

 

Основна мета – допомогти  сформувати в учнів свідоме  ставлення до свого життя і 

здоров'я, життєвими навичками  безпечної для життя і здоров'я поведінки у 

повсякденному  житті та при виникненні  надзвичайних  ситуацій, формувати правила 

безпечної  поведінки та дотримання  їх у різних життєвих ситуаціях. 

Разом з вчителем фізики було проведено ряд цікавих та змістовних  заходів: 

-  виховні  години на тему «Твоя  безпека – це твоя уважність»; 

-огляди-конкурси на кращу публікацію та  буклет «Коли електроприлади бувають  

небезпечні», «Твоя безпека  залежить  від тебе» та «Спорт і здоров’я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Підготувала учитель інформатики Лелека Алла 
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПІ» 

Куди б ми не повернули свій погляд, 

Ми бачимо моторне й працьовите число Пі: 

Воно міститься у найпростішому коліщаті  

І в найскладнішій автоматичній машині. 

                                                                                                     Кімпан 

14 березня у світі відзначають Міжнародний день числа «Пі», початкові цифри якого 

3,14…». Вже майже п’ять  тисячоліть воно примушує людей важко трудитися і витрачати 

життя для того, щоб додати до його «хвоста» зайву  цифру. Число «Пі» є мірилом всіх 

просторових форм і сокровенних взаємин, тобто без точного знання цього числа  не 

можна ні побудувати будинок, ні запустити ракету в космос.  

15 березня  для учнів нашої гімназії пройшло під гаслом «Це дивовижне число».  Під час 

інформаційної хвилинки школярі дізналися про факти з історії виникнення числа «Пі», 

застосування його у різних сферах життя, обчислення кількості знаків після коми, 

пам’ятники числу та  мали можливість прослухати музичну композицію, яку створив 

американський музикант Майкл Блейк, поставивши у відповідність кожній цифрі 

звучання певної ноти. На уроках інформатики учні створювали публікації на тему 

«Загадкове число Пі» та «Цікаві факти числа Пі». 

На уроках математики школярі розповідали про походження цього дивовижного числа, 

його застосування в побуті. 
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Підготувала учитель фізики та  інформатики Лелека Алла 
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Число пі надихає 

      

 

 

Щоб нам не помилятися, 

Треба правильно прочитати: 

Три, чотирнадцять, п'ятнадцять, 

Дев'яносто два і шість. 

Ну і далі треба знати, 

Якщо ми вас запитаємо - 

Це буде п'ять, три, п'ять, 

Вісім, дев'ять, вісім. 
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Так, я число – надточне і знаменне, 

Вас не потішу надто балачками! 

Сьогодні – День обчислення у мене, 

Його святкую завжди разом з вами! 
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"Розкажи про число ПІ своїм знайомим, друзям, родичам..." 
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STEAM - проєкт Взаємодія тіл Рівнодійна сил 

Класи: 7 

Тривалість: 1 місяць 

Між предметні зв’язки: фізика, біологія,технології,мистецтво,фізичне 

виховання. 

Кількість груп: 6 (об’єднані за напрямками по 4 в кожній) 

ОПИС ПРОЄКТУ 

Проєкт представлений на прикладі дослідження взаємодії сил в природі 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Фізика: 

 підбір задач для розв’язування з використанням виготовленої моделі 

для демонтрації додавання сил 

Біологія: 

 Дослідити як повзають членистоногі ,плавають риби, літають птахи та 

представити презентацію  

Технології: 

 Виготовити діючу модель для демонстрації додавання сил . Матеріали: 

капронова нитка, декоративні гвіздки, панель, трубочки для 

коктейлю,скотч,кольоровий картон, клей 

Мистецтво: 

 Дослідити зразки художньої творчості у яких йде мова про додавання 

сил 

 Презентувати казку «Ріпка» 

 Виготовити леп бук за байкою «Лебідь, рак та щука» та тематичних 

Фізичне виховання: 

 дослідити будову та принцип дії силоміра,  

 навчитися визначати м’язове зусилля 

 дослідити чи працює правило додавання сил при перетягуванні  канату 

 скласти програму естафет для розвитку м’язів верхніх та нижніх 

кінцівок 

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЄКТОМ 

1. Об’єднання учнів у групи 

2. Розподіл обов’язків 

3. Визначення термінів виконання завдань 

4. Пошук інформації 

5. Оформлення матеріалів 

6. Створення звітів 

7. Презентація проекту 
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Презентація проекту 

Дослідження результату дії декількох сил на прикладі казки «Ріпка» 

 

      
 

Дія сили Ріпки чисельно рівна сумі сил, що прикладені з боку діючих 

осіб, які намагаються її витягнути 

   

         
 

  Демонстрація дії сил , напрямлених в різних напрямках 
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Рухома модель для демонстрації додавання сил та визначення 

рівнодійної 

       
 

Презентація дослідження як  плавають риби, літають птахи та повзають раки  
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  Виготовлення леп буків  та формул-доміно 

         
 

 
 

 

Знайомство з силомірами та демонстрація принципу його роботи 

 
Підготувала учитель фізики П’ятецька Людмила  
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МІЖНАРОДНИЙ  МАТЕМАТИЧНИЙ КОНКУРС « КЕНГУРУ – 2021» 

 

 

 

 

 

 
18 березня 2021 року було проведено ІІ етап Міжнародного математичного конкурсу 

 « Кенгуру». Головна його мета - показати кожному учневі, що процес пошуку способу 

розв’язування математичної задачі може бути живим, захоплюючим і навіть веселим, 

залучення учнів у цікавий і пізнавальний світ математики. 

Конкурсні задачі сприяють розвитку логічного мислення  та кмітливості, підвищенню 

загального рівня ерудиції, здатності краще розуміти інші науки. Учні нашої гімназії уже в 

котрий раз беруть участь у цій прекрасній інтелектуальній грі. Бажаємо всім успіху, 

перемоги! 
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Предметна декада принесла  незабутні  враження  учням, які  вивчають математику, 

фізику та інформатику. Кожен  захід  вирізнявся  оригінальністю  проведення, цікавим та 

актуальним змістом, інформаційною  насиченістю, відповідав   навчально-пізнавальним, 

розвиваючим та виховним   цілям   організації  освітнього   процесу в закладі. 

До участі в декаді математики, фізики та інформатики намагалися залучити учнів усіх  

класів. Щоб цього досягти, крім загальних  заходів проводилися тематичні   ігри і 

конкурси для всіх  класів.Учні  мали  можливість  перевірити  свої   теоретичні  знання з 

даних предметів, розгадували  кросворди, розв’язували   логічні  задачі і головоломки , 

грали в ігри, відповідали на запитання  вікторини.  

Заходи були спрямовані на розвиток інтересу до вивчення предметів та творчих 

здібностей учнів, логічного мислення, розширення світогляду, формування 

відповідальності, креативності, життєвих компетентностей та вмінь.  

       Тиждень математики, фізики та інформатики минув, лишивши після себе багато 

позитивних вражень і незабутніх моментів. Діти мали змогу стати активними учасниками 

усіх подій тижня, спробувати себе у різних ролях, змогли оцінити власні сили в різних 

видах діяльності, брати участь у конкурсах, розв’язувати логічні завдання, задачі та 

ребуси. 

 

 


