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Тема: «Година спілкування «Математика для життя»» 

Цікаво знати: Математика оточує нас всюди. Завдяки їй ми вирішуємо безліч 

питань в повсякденному житті. Мало хто замислювався, що математика оточує нас з 

перших днів життя. Будь-яка дитина навіть та, яка не вивчала арифметику стикається з 

цифрами. Вона дізнається в поліклініці свою вагу, ріст, так само вона знає свій вік. А 

ще вона не один раз на день зустрічається з різними завданнями з підрахунку іграшок 

в кімнаті або цукерок, щоб почастувати своїх друзів.  

З віком ми вирішуємо все більше і більше завдань: «Яку кількість продуктів 

потрібно купити, щоб вистачило на тиждень? Скільки потрібно заробляти, щоб 

накопичити на дачу і поїздку за кордон? Скільки фарби потрібно купити, щоб 

пофарбувати стіни в спальні?» 

У школі ми вивчаємо математику з першого класу і до закінчення школи, потім 

ще в університеті. З кожним роком курс розширюється, стає більш поглибленим, все 

більше предметів пов'язано з математикою. Математичні науки розвивають наше 

мислення, вчать нас міркувати.  

Багато відомих математиків говорять, що головне в математиці – навчити 

людину мислити, ставлячи часом перед нею дуже складні завдання.  Математика тісно 

пов'язана з нашим повсякденним життям. Вона зустрічається в нашому житті 

практично на кожному кроці і не така вже сіра і нудна, а різнобарвна і весела... 

Наприклад, наш розпорядок дня - режим, не що інше як розподіл часу і його 

планування протягом дня за допомогою нескладних математичних обчислень. Уроки в 

школі - це теж розподіл часу між вивченням різних предметів і відпочинком на 

перервах. Після школи нам потрібно встигнути пообідати, сходити на додаткові 

заняття, зробити домашнє завдання, повечеряти, відпочити і лягти спати, щоб 

гарненько виспатися і з новими силами і в хорошому настрої почати новий день. І ось 

так ми весь день стежимо за часом, вчимося правильно його розподіляти, щоб не 

спізнюватися і не приходити раніше, ніж потрібно.  

У магазині нам постійно доводиться робити математичні розрахунки. 

Наприклад, нам потрібно піти в магазин і купити продукти за списком: 

Вдома нам доведеться розрахувати скільки грошей потрібно взяти з собою щоб 

відчувати себе спокійно. Щоб в магазині не довелося переживати чи вистачить нам 

грошей і чи не доведеться щось залишити, а потім приходити ще раз. 

Дай відповіді на такі питання: 

1. Математика оточує нас у житті? 

2. Коли ми користуємось цифрами протягом дня? 

3. А що ж буде, якщо не вчити математику? 

Розв’яжи коротку задачу 

В їдальні 20 столів з чотирма стільцями для кожного стола. У четвер всі столи 

зайняті. В середньому кожен відвідувач зробив замовлення на 50 гривень. Скільки 

гривень складе дохід їдальні в четвер за обід? 


