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ГУЛЬНЯВЫЯ ТЭХНАЛОГІІ НА ЎРОКАХ МАТЭМАТЫКІ: 

ТРАДЫЦЫЯ ЦІ ІНАВАЦЫЯ? 

 

Адной з галоўных мэт адукацыі з'яўляецца павышэнне педагагічнага 

майстэрства настаўніка шляхам асваення сучасных тэхналогій навучання і 

выхавання. У маім разуменні тэхналогія – гэта сімвалупарадкаванасці, 

лагічнасці, мэтанакіраванасці, яснасцімэт і сродкаў – аснова педагагічных 

дзеянняў, накіраваных на ўсе баковае развіццё асобы навучэнца. 

Гульня выятэхналогіі ў выхаванні і навучанні, мабыць, самыя 

старажытныя, якія заўсёды служылі і закліканыслужыцьразвіццюкемлівасці і 

пазнавальныхінтарэсаўдзяцей на ўсіх, без выключэння, 

узроўняхіхузроставагаразвіцця. Бо не сакрэт, штотыямаўчуны, з якіх на ўроку 

слова не выцягнуць, у гульняхстановяццаактыўнымі. 

Гульняўжоаднымтолькісваімзместампераносіцьдзіця ў новаевымярэнне, у 

новыпсіхалагічны стан. У гульніянызнаходзяць не толькіраўнапраўе, але і 

рэальнуюмагчымасцьстацьлідэрамі, весці за сабойіншых. Іх дзеянні, 

разняволеныя і ў пэўненыя, пачынаюць выказваць і глыбінюмыслення. 

В.А.Сухамлінскіпісаў: 

«Безгульнінеможабыцьпаўнацэннагаразумовагаразвіцця. Гульня – 

гэтавелізарнаесветлаеакно, празякое ў духоўны свет 

дзіцяціўліваеццажыватворныструменьуяўленняў, паняццяў. Гульня –

гэтаіскра, якая запальваеаганёкдапытлівасці». 

Павелічэннеразумовайнагрузкінаўрокахматэматыкіпрымушаезадумацца

надтым, якпадтрымацьўнавучэнцаўцікавасцьдавывучаемагаматэрыялу, 

іхактыўнасцьнапрацягуўсягоўрока. У сувязі з гэтымвядуццапошукі новых 

эфектыўныхметадаўнавучання і такіхметадычныхпрыёмаў, якіяактывізавалі б 

думкушкольнікаў, стымулявалі б іх да самастойнаганабыццяведаў. 

Асноўнаямэтагульнявойтэхналогіі –

актывізацыяпазнавальнайдзейнасцінавучэнцаў на ўрокахматэматыкі, 

развіццёдапытлівасці і глыбокайпазнавальнайцікавасці да 

прадметапразгульнявуюдзейнасць. 

Многія формы работы па матэматыцымогуцьутрымліваць у сабе 

элементы гульні, і наадварот, некаторыя формы 

працымогуцьбыцьчасткайматэматычнайгульні. 



Увядзеннегульнявыхэлементаўразбураеінтэлектуальнуюпасіўнасцьнавучэнца

ў, якая ўзнікае ў іхпасляпрацяглайразумовайпрацы на ўроках. 

Актуальнасцьпрымяненнягульнявыхтэхналогій на ўрокахматэматыкі ў 

тым, што: 

• у гульнізакладзенывелізарныявыхаваўчыя і адукацыйныямагчымасці; 

• гульнявыя формы навучання на 

ўрокахствараюцьмагчымасціэфектыўнайарганізацыіўзаемадзеяння 

педагога і навучэнцаў, прадуктыўнай формы іхзносін, з 

уласцівыміімэлементаміспаборніцтва, непасрэднасці, 

непадробнайцікавасці; 

• гульняпатрабуе ад школьніка, кабёнведаўпрадмет, тамушто не 

ўмеючырашацьзадачы, разгадваць, расшыфроўваць і 

разблытвацьвучань не зможаўдзельнічаць у гульні; 

• гульняпрыадчыняедзіцяцінезнаёмыягранівывучаемайнавукі, 

ўдалазлучаегульнявыя і пазнавальныяматывы, і ў такой 

гульнявойдзейнасціпаступоваадбываеццапераход ад гульнявыхматываў 

да вучэбныхматываў, значыць, 

працэснавучаннястановіццабольшэфектыўным.  

Асноўныяфункцыігульні на ўрокуматэматыкі–даставіцьзадавальненне, 

прабудзіцьцікавасць, пацешыць, натхніць. 

Калектыўныягульні ў класепадзяляюць па дыдактычных задачах урока: 

навучальныя, кантралюючыя, абагульняючыя. 

Навучальнайбудзегульня, калінавучэнцы, прымаючы ў ей удзел, 

набываюцьновыя веды, уменні і навыкіабовымушанынабыцьіх у 

працэсепадрыхтоўкі да гульні. Прычымвынікзасваенняведаўбудзетымлепшы, 

чымвыразнейбудзе выказаны матыўпазнавальнайдзейнасці не толькі ў гульні, 

але і ў самімзмесцематэматычнагаматэрыялу. 

Кантралюючайбудзегульня, дыдактычнаямэтаякойскладаецца ў 

паўтарэнні, замацаванні, праверцыранейатрыманыхведаў. Для ўдзелу ў 

ёйкожнамунавучэнцунеабходнапэўнаяматэматычнаяпадрыхтоўка. 

Абагульняючыягульніпатрабуюцьінтэграцыіведаў. Яны 

спрыяюцьусталяваннюміжпрадметныхсувязей, накіраваны на 

набыццёўменняўдзейнічаць у розных вучэбныхсітуацыях. 

У адрозненне ад 

гульняўнаогулдыдактычнаягульнявалодаеістотнайпрыметай – 

наяўнасцювыразнапастаўленаймэтынавучання і 

адпаведнагаёйпедагагічнагавыніку, якіямогуцьбыцьабгрунтаваныя, 

вылучаныя ў відавочнымвыглядзе і характарызуюццавучэбна-



пазнавальнайнакіраванасцю. Гульняваязадума- першы структурны 

кампанентгульні -выяўлены, як правіла, у назвегульні. Ёнзакладзены ў той 

дыдактычнайзадачы, якуютрэбарашыць у навучальнымпрацэсе. Кожная 

гульня мае правілы, якіявызначаюцьпарадакдзеянняў і паводзінывучняў у 

працэсегульні, спрыяюцьстварэнню на ўрокурабочайабстаноўкі. 

Мэтазгоднасцьвыкарыстаннядыдактычныхгульняў на розных этапах 

урока разнастайная. Так, напрыклад, прызасваенні новых 

ведаўмагчымасцідыдактычныхгульняўзначнаўступаюцьтрадыцыйным 

формам навучання. Тамугульнявыя формы 

заняткаўчасцейужываюцьпрыправерцывынікаўнавучання, 

выпрацоўцынавыкаў, фарміраванніўменняў. У ходзегульні ў 

навучэнцаўвыпрацоўваюццамэтанакіраванасць, арганізаванасць, 

станоўчыяадносіны да вучобы. 

Гульнявая форма заняткаўствараецца на 

ўрокахпрыдапамозегульнявыхпрыёмаў і сітуацый, якіявыступаюць як 

сродакпадахвочвання, стымулявання да вучэбнайдзейнасці. 

Перш чымуключыцьгульнявуютэхналогію ў навучальныпрацэс, 

неабходнавызначыць: 

• яківучэбныматэрыялмэтазгоднавывучаць з 

выкарыстаннемгульнявойтэхналогіі; 

• для якога складу навучэнцаўвартаўжываць; 

• як увязацьгульню з іншыміспосабамінавучання; 

• як знайсці час у навучальным плане для яеправядзення; 

• якуюгульнювартаабраць па канкрэтнайвучэбнайтэме. 

Рэалізацыягульнявыхпрыёмаў і сітуацыйадбываецца па наступных 

асноўныхнапрамках: 

• дыдактычнаямэтаставіццапераднавучэнцамі ў форме гульнявойзадачы; 

• вучэбнаядзейнасцьпадпарадкоўваеццаправіламгульні; 

• вучэбныматэрыялвыкарыстоўваецца ў якасціяесродка; 

• у вучэбнуюдзейнасцьўводзіцца элемент спаборніцтва, 

якіперакладаедыдактычную задачу ў гульнявую; 

• паспяховаевыкананнедыдактычнагазаданнязвязваецца з 

гульнявымвынікам. 

Кораткаспынімся на выкарыстаннігульнявыхтэхналогій. 

Я выкарыстоўваюматэматычныягульні на розных этапах урока. 

Дляактуалізацыіапорныхведаўўжываюгульні «Гарачыстульчык»,«Рамонак», 

«Так – Не», «Штолішняе?», прывуснымлічэнні –«Адгадай пароль», 

«Лепшылічыльнік», «Расшыфруй слова», «Ланцужок», 



«Матэматычныярэбусы». Прызамацаваннівывучанагаматэрыялу – 

«Знайдзіпамылку», «Глядзі не памыліся», «Індывідуальнаелато», 

«Кругавыязаданні», «Матэматычная эстафета». Кадзіраваныяпрактыкаванні, 

крыжаванкі, рэбусы, галаваломкідзецімогуцьпадрыхтавацьсамі.  

Асабліванавучэнцылюбяць, каліўвесь урок праходзіць у гульнявой 

форме. Урок-падарожжа, ўрок-казка, урок-КВЗ– гэта найбольш часта 

выкарыстоўваемыя мною формы правядзення ўрокаў абагульнення, якія 

праводзіцца пасля вывучэння тэмы для адпрацоўкі ўменняў і навыкаў, 

замацавання і абагульнення вывучанага матэрыялу. Гульні «Што? Дзе? 

Калі?», «Поле цудаў», «Шчаслівы выпадак», «Геаметрычны аўкцыён»таксама 

карыстаюцца ў дзяцей поспехам. 

Прымяненне гульнявых тэхналогій у спалучэнні з інфармацыйнымі 

тэхналогіямі дазваляюць мне на сваіх уроках значна пашырыць магчымасці 

прад'яўлення вучэбнай інфармацыі, далучаць навучэнцаў у вучэбны працэс, 

якасна змяняць кантроль над працай дзяцей, садзейнічаць фарміраванню ў 

школьнікаў рэфлексіі.  

ІКТ служацьсродкамфарміравання ў школьнікаўматывацыі да 

прадмета. У 

якасціхатніхзаданняўпрапануюнавучэнцамстварыцьпрэзентацыю, 

злажыцьказку, дзеючыміасобаміякойбылі б некаторыяматэматычныяпаняцці. 

Спалучэннетрадыцыйныхметадаўнавучання і 

сучасныхадукацыйныхтэхналогійдазваляезрабіцьпрацэснавучанняіндывідуал

ьным і дыферэнцыраваным, павышаепазнавальныінтарэс да прадмета і 

эфектыўнасцьнавучальнагапрацэсу, дапамагаедасягацьлепшагавыніку ў 

навучанніматэматыцы. 

Настаўнікпавінендзівіццапрыгажосці і моцыматэматычныхметадаў і 

заражацьгэтымсваіхвучняў, памятаць, штосустракаючысянават з 

адоранымвучнем, ёнрыхтуе з яго не матэматыка, а перш за ўсё 

усебаковаразвітую асобу. 
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