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Тапкырлар һәм Зирәкләр бәйгесе

Максат. Укучыларның математикадан белемнәрен тирәнәйтү,  логик фикер йөртү сәләтләрен үстерү, дөрес, нигезле  һәм эзлекле итеп сөйли белү күнекмәләре формалаштыру, уку материалларында тиз генә ориентлаша белергә өйрәтү, дөрес һәм фәнни-популяр әдәбият белән мөстәкыйль эшләү күнекмәләре булдыру. Балаларның дөньяга карашын киңәйтү, математика фәненә кызыксыну тәрбияләү, математик культурасын үстерү.
Материаллар:
Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин “Кызыклы математика”, А.В. Спивак “Тысяча и одна задача по математике”, И.Ф. Шаригин, А.В. Шевкин задачи на смекалку 5-6 кл.
Җиһазлау : Компьютер презентациясе.

Программа.
“Алга, алга, алга,.. 
“Галим –математиклар”
“Бәхетле очрак” 
“Танграм”
“Капитаннар, алга!”
“Син-миңа, мин сиңа”
“Лидерны куып җит”
  Нәтиҗәләр.  
Хөрмәтле кунаклар! Сезне “Тапкырлар һәм Зирәкләр” уенында сәламләргә рөхсәт итегез.
Бүгенге бәйгедә көч сынашучы төп уенчылар белән танышу өчен аларны сәхнәгә чакырабыз. “Тапкырлар” һәм “Зирәкләр” командалары сәхнәгә рәхим итегез!
“Тапкырлар” капитанына мөрәҗәгать итеп: 
                                                Син, Илгизәр, капитан,
       Җыйгансың бар тапкырны.
       Тапкырларың бәлки җиңәр
                                                 Зирәк дигән батырны.
“Зирәкләр” капитанына:
Син, Вадим, капитан,
Синең янда зирәкләр.
   Зирәклектә бар хикмәт,
     Андыйлар- бит сирәкләр.
Командалар бер-берсен сәламлиләр.
Уенның девизы:


Әйдә, бөек булыйк,
Зыялылар булыйк,
Интеллектуаллар,
Галим затлар булыйк, 
Гали булыйк!
Баш җитмәслек
Бөек эшләр кылыйк,
Тик кыланмыйк- 
Табигый  һәм гади булыйк!
Укучылар! Уенның девизы сезнең тормыш девизына әйләнсен дигән теләктә калам.
          Бүгенге бәйгенең жюри составы белән таныштырырга рөхсәт итегез. Гимназиябезнең мөхтәрәм укытучылары  Ифтария Ахметгалиевна, Дания Камиловна һәм Лилия Ләбибовна бүген сезнең белемнәрегезне бәяләргә әзер. 
          Кадерле укучылар! Сезнең тапкырлык һәм зирәклек, юмор хисе, фантазиягез   безнең очрашуны бизәр, аны кызыклы, эчтәлекле һәм истә  калырлык итәр. 
          Белемнәрне төпле үзләштергән, күп укырга яраткан,  тиз фикер йөртә алган  бердәм команданы әлбәттә җиңү көтә.  Командаларның ничәнче булып уйнаулары җирәбә буенча билгеләнә. Капитаннар, җирәбә  алырга рәхим итегез.
                              Я, хәерле сәгатьтә!
Сорауларны әйтәбез.
Тапкырлар һәм Зирәкләрдән
Дөрес җавап көтәбез.

I бәйге. ”Алга, алга, алга...”
Сораулар берсе артыннан икенчесе уенчыларга әйтелә. Тиз һәм дөрес җавап бирсәгез бер очко языла. Теге яки бу сорауга җавап бирә алмасагыз уенны алып баручы аңа үзе җавап бирә. 

№
Сораулар
Сораулар
1
Кубның ничә түбәсе бар?
(8)
Кубның ничә кабыргасы бар?
(12)
2
Квадрат мәйданы 49см2. Аның периметры күпмегә тигез?
(а=7, Р=4*7=28 см)
Турыпочмаклыкның мәйданы 36 см2. Турыпочмаклык белән тигез зурлык-тагы квадратның ягы күпмегә тигез?
(6см) 
3
Яклары а һәм в булган турыпоч-маклыкның мәйданы нинди формула белән исәпләнә?
(S=а*в)
Ягы а булган кубның күләме нинди формула белән исәпләнә?
(V=а3)
4
Әйләнә үзәген әйләнә ноктасы белән тоташтыручы кисемтә.
(Радиус)

Иң зур хорда ул -?
(Диаметр)

5
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 өлеше ничек дип атала?
(Процент)

25% санның нинди өлешен тәшкил итә?
(Дүртенче)
6
Ике савыт бар. Берсенең күләме 1 л, ә икенчесенеке 10 дм3. Кайсы савытның сыйдырыш-лыгы кечерәк?
(Тигез)
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 саннары бирелгән. Аларның суммасы зурмы, әллә тапкыр- чыгышымы ?
(Суммасы)
7
Турысызык буенча киртә кую өчен 10 багана утыртып чыкканнар. Ике багана арасы 3 әр метр. Киртә нинди озын-лыкта булыр?
(27 м)
200 м озынлыктагы материядән һәркөнне 20 м тукыма кисеп алганнар. Ничә көннән соң соңгы кисәкне кискәннәр?
(9 көн)
8
Елга агымының тизлеге 2,5 км/сәг. Катерның үз тизлеге үзгәрешсез калса, катерның агым уңаена тизлеге, агымга каршы тизлегенә караганда күпмегә зур ?
(5 км/сәг кә)
Әгәр бер өем дәфтәрдән икенчесенә 10 дәфтәр алып салсаң, икенчесендә дәфтәрләр саны бертигез булыр. Беренче өемдә икенчесенә караганда ничә дәфтәргә артыграк булган ?
(20 дәфтәргә) 
9
Җөп булган гади сан бармы ?
(Әйе, 2)
1 гади санмы , әллә төзелмә санмы ?
(Гади дә түгел, төзелмә дә түгел)
10
153 саны 2 гә кабатланамы ? 
(юк )
594 саны 9 га кабатлымы ?
(әйе, цифрлар суммасы 18)
11
Иң кечкенә натураль сан ?
(1)
Иң кечкенә гади сан ?
(2)
12
Барлык яклары тигез булган  турыпочмаклык.
(квадрат)
Өч үлчәнеше дә тигез булган турыпочмаклы параллелепипед ?
(куб )
13
Икедән артык бүлүчесе булган натураль саннарны нинди саннар дип атыйлар ?
(Төзелмә)
Гади санның ничә бүлүчесе була ?
(2) 
14
Иң зур өчурынлы сан ?
(999)
5 санының барлык бүлүчеләрен атагыз. 
(1;5)
15
1 метрдагы сантиметрлар саны.
(100)
1 кг суның күләме.
(1 литр)
16
Нинди сан теләсә кайсы натураль санның бүлүчесе.
(1)

Натураль санның иң кечкенә кабатлысы ?
(шул сан үзе)

17

Рәттән язылган 2 һәм  3 саннары арасына нинди тамга куйсаң 2 дән зур, ләкин 3 тән кечкенә сан килеп чыга ?
(Өтер. 2,3) 

Өтерне математик тамга буларак куллануны кем тәкъдим иткән ?
(Шотландия математигы Непер)
18
Яссылыкта почмакларны үлчәү приборы ?
(Транспортир)
Күппочмакның барлык якларының суммасы.
(Периметр) 
19
Гади саннар төзелмә саннардан нинди иләктән иләнә ?
(Эратосфен иләге)
Теләсә кайсы натураль санның ничә кабатлысы була ? 
(Чиксез күп)
20
Нинди саннарны “ватык саннар” дип атыйлар.
(Гади вакланмаларны) 
Тапкырлау һәм бүлү ”*“, “:“ тамгалары кем тарафыннан тәкъдим ителгән ?
(Немец математигы Г.Лейбнец)
21
Нинди ике натураль санның суммасы аларның тапкырчыгы-шына тигез ?
(2+2=2*2)
Нинди ике натураль санның суммасы аларның тапкырчыгышыннан зуррак ?
(1 һәм 2) (n һәм 1)



 II бәйге. “Галим –математиклар”

Безнең эрага кадәр III гасырда яшәгән математик, үзенең ике мең еллар дәвамында математикадан төп дәреслек булып хезмәт иткән “Башлангычлар” дигән китабында гади саннарның  чиксез  күп булуын, ягъни һәр гади сан артында тагын да күбрәк гади сан торуын исбатлаган.
 Бу математик кем? (Евклид)

Борынгы грек математигы һәм физигы иң зур саннарны тасвирлау ысулын уйлап чыгарган. Ул атый алган иң зур сан шуның кадәр зур булган, аны язарга уйласаң Җирдән алып Кояшка кадәрле ераклыктан ике мең тапкыр зуррак ераклыктагы тасма кирәк булыр иде. Иң зур саннарны тасвирлау ысулын тәкъдим иткән галим кем? (Архимед)
	Казан университетының төп бинасы безгә таныш колонналы бина кыяфәтен аның белән 19 ел  бөек математик җитәкчелек иткәндә алган. Ничә колонна булырга тиешлеген, аларның арасын күпме калдырырга икәнен һәм диаметрларын ректор үзе исәпләп тапкан. Евклидча булмаган геометрия төзегән күренекле математикны атагыз. (Н.А. Лобачевский)


4. Безнең эрага кадәр VI гасырда  яшәгән кайсы галим үзенең шәкертләре белән саннарның бүленүчәнлеге турындагы мәсьәләне чишкән, саннарны җөп һәм так, гади һәм төзелмә саннарга бүлгән, беренче өч камил санны тапкан?  Ул кул сугышы буенча беренче олимпия чемпионы да. (Пифагор)


III бәйге. “Бәхетле очрак”
     Командалар чират белән капчыктан мичкәләрне алалар һәм сорауларга җавап бирәләр. Команда җавап бирмәсә, сорауга икенче команда яки тамашачылар җавап бирә. Бәхетле номер астындагы мәсьәләгә җавап бирсәгез, сезгә 3 бал бирелә.


1. Буа өсте төнбоеклар белән капланучан була. Төнбоеклар шундый тиз үсәләр ки, аларның таралу мәйданы һәр көн саен икеләтә арта бара. Буа өстен 30 көн эчендә тулысынча төнбоеклар каплап ала. Аның  беренче яртысы ничә көн эчендә томаланып беткән?
Җавап: 29 көн



2. Бу күренекле мәгърифәтче төрле фән нигезләре белән татар халкын ана телендә таныштыручы. Математика фәне буенча “хисаплык”, геометрия буенча “Гыйльми Һәндәсә” дәреслекләре яза. Зур күләмле география китабын әзерли. Игенчелек, ботаника буенча китаплар чыгара, үзе сызган карталарын календаренда бастыра. Безнең мәктәп бу галим исемендәге премиягә ия. Русның мәшһүр тюркологы Н. Дмитриев аның галим буларак эшчәнлеген Леонардо  да Винчига Һәм М. Ломоносовка ошата.
     Бу галим кем?
Җавап: Каюм Насыйри.



3.
В·А·Р·Е·Н·Ь·Е
К·А·Р·Л·С·О·Н
       Вакланмасының кыйммәте бөтен санга тигез. Төрле хәрефләр төрле цифрларны аңлаталар, ә алар арасында тапкырлау тамгалары тора. Ваклан-маның кыйммәте нинди санга тигез?
Җавап: 0. 10 хәреф кулланылган, алар урынына 10 цифр куябыз.)

4. Ике сәяхәтче бер үк вакытта елга ярына килеп туктыйлар. Яр буена бер генә кеше сыйдырышлы көймә бәйләп куелган. Сәяхәтчеләр йөзә белмиләр. Шулай да алар елганы уңышлы кичеп, юлларын дәвам итәләр. Алар елганы ничек кичкәннәр?
Җавап: сәяхәтчеләр елганың каршы ярларына килеп туктыйлар.



5. Данлыклы фирма акцияләренә салынган акча ай саен 20% табыш китерә. Ничә айдан соң салынган акча якынча ике мәртәбә артыр?
Җавап: 4 айдан соң.
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6.
. 
3 л һәм 5 л сыйдырышлы ике  буш савыт ярдәмендә су краныннан ничек итеп 4 л су агызып алырга була?
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7. 
Өч дус Камил, Алмаз һәм Фәрит, ишегалдында уйнаганда, туп белән ялгыш тәрәзә ваталар. Камил: ”Тәрәзәне мин ватмадым”,-ди. Алмаз: ”Тәрәзәне Фәрит ватты”,-дип әйтә. Малайларның берсе дөресен әйткән, ә икенчесе ялганлаган булса, тәрәзәне кем ваткан?




Җавап: тәрәзәне Алмаз ваткан.

8. Тартмада кондыз һәм үрмәкүчләр бар – барлыгы 8 штук. Тартмада барлыгы 54 аяк булса, анда ничә үрмәкүч һәм ничә кондыз (кондызның аягы алты, үрмәкүчнеке сигез)?
Җавап: 68=48, 54-48=6, 6:2=3(үрмәкүч), 8-3=5 (кондыз)

9. Кичә минем әти яңгырга эләкте. Аның үзе белән зонтигы да, эшләпәсе дә юк иде. Яңгырдан качарга бер урында булмаган. Ул өйгә  манма  суга батып кайтып керде, ләкин аның бер чәч бөртеге дә чыланмаган иде. Ни өчен?
Җавап: ул пеләш.

10.
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Рәсемдәге фигураларны язуның закончалыгын ачыклагыз. 8 нче, 9 нчы урыннарда нинди фигуралар торырга тиеш? Аларны ясагыз.

Җавап:конверттагы индекслар һәм аларның көзгедәге чагылышы бирелгән. Ахырда торучы фигуралар: 











     
IV бәйге. Танграм.

Борынгы кытай  башваткыч уены “Танграм” уйныйбыз. 
7 тан ярдәмендә  тәкъдим ителгән  песи рәсемнәрен төзегез.
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V бәйге. ”Капитаннар, алга!”

1 нче мәсьәлә. Син – капитан. Корабльдә 25 матрос, һәр матроска 25 яшь. Капитанга ничә яшь?
Җавап: мин капитан булгач, миңа ничә яшь булса, капитанга да шул яшь  була.
2 нче мәсьәлә. 
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120 см лы бауны кайчыдан гына файдаланып 30 см һәм 90 см лы кисәкләргә бүлеп бирегез.


Җавап: 120:4=30, 120:4*3=90

VI бәйге. “Син-миңа, мин-сиңа”

Тапкырлар һәм Зирәкләр! Сез, өйдә көндәш команда өчен 1 әр сорау хәзерләп килдегез. Хәзер, җирәбә нигезендә, сораулар алмашабыз. Фикер алышулар өчен 2  мин вакыт бирелә.

VII бәйге. “Лидерны куып җит!”

Сезгә тиз-тиз сораулар бирелә. 1 минут эчендә ничә сорауга дөрес җавап бирсәгез, шулкадәр очко туплыйсыз. Мәсьәләләрнең, сорауларның бирелешләрен игътибар белән тыңлагыз, сезгә куелган тозакларны әйләнеп узырга тырышыгыз.

№
1 нче командага    сорау
2 нче командага    сорау
1
Җәйге каникуллар ничә көн дәвам итә?
(92)
Ни өчен кара тавыклар ак тавыкка караганда күбрәк ашый?
(Ак тавык берәү генә). 
2
4 м озынлыктагы тактаны 1 м озынлыктагы кисәкләргә кистеләр. 1 м тактаны кисеп алу өчен 5 минут кирәк. Тактаны кисеп бетерү өчен ничә минут кирәк?
(15 мин). 
Тәгәрмәчтә 10 тырнак (киги) бар. Тырнаклар арасы ничәү?
(10).
3
Кастрюльдә 6 бәрәңге 30 минут пешә, 1 бәрәңге ничә минут пешәр?
(30 мин).
Бер йомырканы 4 минут пешерәләр. 5 йомырканы күпме пешерергә кирәк?
(4 мин).
4
1 кг май авырмы, әллә 1 кг су авырмы?
(Тигез).
Ике кулда 10 бармак. 10 кулда ничә бармак?
(50).
5
Сәгатьтән башка тагы нинди зурлык 60 минутка бүленә?
(10)
“Кругом” командасы бирелгән дә солдат ничә градуска борыла?
(180).
6
Тәүлекнең 1/24 өлеше?
(1 сәг).
Елда ничә ай 30 көнле?
(11 ай).
7
Бер гаиләдә ике ата һәм ике ул бар. Болар ничә кеше?
(3).
Ни өчен поезда стоп-краннар кызыл төстә, ә самолетта зәңгәр төстә?
(самолетта стоп кран булмый)
8
Ике кеше ике сәгать шахмат уйнады. Һәркакйсы ничә сәгать уйнады?
(2 сәг).
Әтәч бер аягында басып торганда 5 кг, ике аягына басса ул ничә кг була?
(5кг).
9
1 м2 да ничә гектар?
(1/10000 га).
Суга торган сәгать 1 секунд эчендә 1 тапкыр суга. 12 не сугу өчен аңа күпме вакыт кирәк?
(11 секунд).
10
Бер үк вакытта кара-каршы Мәскәүдән Петербургка “volvo” да бизнесмен Вася һәм Петербургтан Мәскәүгә велосипедта укучы Ваня юлга чыгалар. Аларның кайсысы очрашу вакытында Петербургка якынрак була?
(Алар икеседә Петербургтан бер үк ераклыкта очрашырлар)
Өч кеше шахмат уинаганнар. Барысы өч уен уиналган. Һәр кеше ничәшәр уен уинаган?
(2 уен).
11
Бер ярым балык 15 сум тора. Ун балык бәясе күпме тора?
(3 балык 30 сум, 1 балык 10 сум, 10 балык 100 сум тора).
Бер кешенең 6 улы булган. Аларның һәрберсенең берәр сеңлесе булган. Бу кешенең ничә баласы булган?
(7).
12
8 таякның 4сен сындыргач, ничә таяк кала?
(12 таяк)


Әгәр төнге сәгать 12 дә яңгыр яуса, 72 сәгатьтән соң көн кояшлы булырмы? 
(Юк, 3 тәүлектән соң төнге 12 була)
13
Маратка 12 яшь. Ул сеңлесеннән 12 тапкыр зур. Сеңлесенә ничә яшь?
(1 яшь).
Ике әти һәм ике малай 3 йомырка ашадылар. Һәрберсе ничә йомырка ашады?
(1 йомырка).
14
Сез йөгерү буенча ярышта катнашасыз һәм икенче урында баручы йөгерешчене уздыгыз. Сез хәзер ничәнче?
(2 нче).
Өч тракторчының Алмаз исемле энеләре бар, ләкин Алмазның абыйлары юк. Бу ничек була?
(тракторчылар кызлар).
15
Мэри әтисенең 5 кызы бар: Чача, Чече, Чичи, Чочо. 5 нче кызының исеме кем?
(Мэри)
Өч таякның ничә очы бар? 4 ярым таякның ничә очы бар?
(6, 10).

Алып баручы: жюри членнары бүгенге  бәйге нәтиҗәләрен игълан итәргә әзерләнгән арада, сез тамашачыларга күмәк җыр бүләк итегез әле. “Күңелле бергә бару” җыры  күмәк  башкарыла. Бүгенге кичәнең тагы бер девизы бар. Ул девиз нинди? Девиз: “ Борынны күтәрмәскә җиңгәч, еламаска җиңелгәч.”
Жюри нәтиҗәләрне игълан итә .
Алып баручы.
       Балачак кеше гомернең иң гүзәл  мизгеле. Еллар үткәч тә, бүгенге кичә мәктәп елларының матур хатирәсе булып истә калсын. Киләчәктә үзегезчә нинди генә профессия сайлап алсагыз да,  математика һәркайсыгызга  да кирәк була. Шәт сизеп алгансыз: җитмәсә  ул шундый кызыклы һәм мавыктыргыч та.
Иксез чиксез  математика диңгезендә сезгә уңышлар  һәм ачыш  шатлыклары телим. Җиңүче команда  бу сезнең “ Бәхетле мизгелегез“. Рәхим итеп, безгә үзегезнең теләкләрегезне әйтегез, уй- хисләрегез белән уртаклашыгыз .






