
 

Тема:” 100 эчендә телдән исәпләү.” 

Математика. 2 нче сыйныф. 

 
Тема.100 эчендҽ телдҽн кушу-алуны    

           ныгыту. 

 

Максат.Укучыларның 100 эчендҽ телдҽн     

             исҽплҽү күнекмҽлҽрен ныгыту. 

              Контроль эшкҽ ҽзерлек. 

             Үз эшеңҽ җаваплы караш тҽрбиялҽү. 

 

Материал.Дҽреслек 58-63 нче битлҽр,     

               ярдҽмлек 127-130,345 нче      

                битлҽр,”Күзҽт,уйла, тап” китабы.  

 

Җиһазлау.Уен өчен рҽсемнҽр:чыршы,кар     

                    малае,кыш бабай,    

                     индивидуаль карточкалар. 

 

Дәрес төре.Үтелгҽнне ныгыту. 

 

Дәрес тибы.Дҽрес-ҽңгҽмҽ. 

                         
                               План. 

 
I.Оештыру өлеше.Дҽрес максатын ҽйтү. 

 

II. Үтелгәнне ныгыту. 

 

1.Ҽңгҽмҽ. 

2.Телдҽн исҽплҽүгҽ мисаллар(Чыршыны бизҽү) 

3.Зирҽклеккҽ бирем. 

4.Мҽсьҽлҽ чишү. 

5.Физкультминутка. 

6.Кушу- алу билгесе куюга мисаллар чишү. 

7.Исемле саннар буенча ярыш. 

 8.Хҽтер күнегүе. 

 

III.Өйгә эш бирү. 

 

IV.Йомгаклау. 

 

 

 

                                  Дәрес барышы. 

 

I.Оештыру өлеше. 

 

    Хҽерле көн барыгызга да! Балалар, алдагы дҽреслҽрдҽ без 100 эчендҽ телдҽн исҽплҽргҽ 

өйрҽнгҽн идек. Бүген алган белемнҽребезне ныгытырбыз һҽм алдагы дҽресебездҽ  булачак 



контроль эш өчен  ҽзерлҽнербез. (Экранда”Хәерле көн” дигән язу һәм дәреснең темасы 

чыга, число язылган.) 

 

II.Үтелгән материал өстендә эш. 

   

   1.Ҽңгҽмҽ. 

-Балалар, тиздҽн нинди бҽйрҽм җитҽ? 

-... 

-Ничҽнче ел тҽмамлана? 

-... 

-Ул нинди ел булды? 

-... 

 -12 еллык циклдан торган хайван календаре буенча үгез елы үтеп китҽ, юлбарыс елы килеп 

җитҽ. Кайсыгыз белҽ, сез кайсы хайван елына туры килҽсез икҽн? 

-2001лҽр-елан. 

-2002лҽр- елкы яки ат. 

    Димҽк, балалар, озакламый яңа елны алып, капчыкларын асып, безнең авылга кыш бабай 

килеп җитҽчҽк. Сүз дҽ юк, ул капчыгына тутырып безгҽ бүлҽклҽр алып килер.Тик кыш бабай 

бүлҽклҽрен тырыш балаларга гына бирҽ бит. Димҽк, мондагы балаларның ничек укыганнарын 

белергҽ кирҽк кыш бабайга.  Шуңа күрҽ ул үзенең хҽбҽрчесен сумкалар тоттырып  безгҽ 

җибҽргҽн. Карыйк ҽле, балалар, нҽрсҽлҽр бар икҽн ул сумкада? Уенчыклар җибҽргҽн икҽн кыш 

бабай, чыршыны бизҽп куяргадыр инде. Ишек шакыйлар түгелме? Менҽ итеклҽрен киеп 

чыршы да килеп җиткҽн. Узган елгы чыршы түгелме соң бу? Быел безне яратыптыр инде 

тагын килгҽн. Җиллҽр, давылларда узган елгы уенчыклары калмаган да инде. 

       2.  Дҽфтҽрлҽребезне ачып куябыз. Число, сыйныф эшен язабыз, №1 дип куябыз, дөрес 

итеп утырабыз. (Һҽрберсенҽ уенчыкны өлҽшеп чыгам, рҽттҽн комментарийлап эшлҽп 

баралар.) 

60-23=60-20-3= 

     3.Сумкада тагын нилҽр бар икҽн? (Экранда”Хәерле көн!”дигән язу һәм дәреснең темасы 

тора иде, хәзер бирем чыга.) 

 

 

Булдырдык, молодцы! 

4.Сумканы тагын карыйк . Мҽсьҽлҽ җибҽргҽн икҽн кыш бабай. Менҽ монда экранда зурайтып 

карыйк ҽле. 

  Марат уенчык ясау өчен 7 чыршы күркәсе, ә 5кә кимрәк имән чикләвеге тапты. 

Барысы ничә күркә һәм имән чикләвеге тапкан? 

      №2. 

(Кыскача шартларын бергҽлҽп язып анализлыйбыз да, чишелешен үзлҽре табалар, соңыннан 

бергҽлҽп тикшерҽбез, җавапларын ҽйбҽтлҽп язып куябыз.). 

5. Ҽнилҽренең кулларында маскалар, барып матур сүз ҽйтеп яки матур бер хҽрҽкҽт ясап, 

ҽнилҽренең кулындагы маскаларны алалар.  Бизҽлгҽн чыршы янында “Утята”ны биилҽр. 

6.Кыш бабай безне ныклап тикшерергҽ уйлаган ахры, монда тагын биремнҽр күренҽ ҽле. 

 

(Һҽрберсе мөстҽкыйль рҽвештҽ такталарында эшлилҽр, соңыннан бергҽлҽп тикшерҽбез, 

экранда дөрес җавап чыга. №3 дип язып дҽфтҽрлҽргҽ эшлибез, нҽтиҗҽ ясап куябыз.) 

7.Кыш бабабыз сезне ярыштырырга да уйлаган бит ҽле.Чаңгычы алда килер микҽн, ҽллҽ инде 

чана шуучымы? Исемле саннар буенча да бирем бар икҽн монда. 

 

10 см... 1 м 

56 см...6 дм5см 

10дм... 1 м 

89 см... 9 дм 8см 

10мм...1 см 

1сҽг...60мин 



(Бергҽлҽп тикшерҽбез, нҽтиҗҽ ясап куябыз, №4 дип дҽфтҽрлҽргҽ эшлҽп куябыз.) 

8.Экранда хәтер күнегүе. 

(Дөрес эшлҽгҽн балаларга кар бөртеклҽре өлҽшеп барам да, соңыннан саныйбыз. Билгелҽр 

куябыз.) 

 

 III. Өй эше бирү. 

 

Телдҽн исҽплҽүгҽ карточкалар, көчлерҽклҽренҽ индивидуаль карточкалар. 

 

IV.Йомгаклау. 

  

      -Балалар, кар малае кыш бабайга кайтып монда булган хҽллҽрне сөйлҽр дип 

белҽм.(Экранда башта кар малае күренә, икенче слайдта кыш бабай күренә.) Кыш 

бабайның капчыгы хҽйран зур күренҽ. Озакламас инде безгҽ килеп җитҽр.Ҽ без аны укуда зур 

уңышлар белҽн каршыларга тырышырбыз.  

 

 

 

 

Өстәмә күнегү.
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