
Математичний експрес 
Мета проведення: розвиток логічного мислення, пам’яті, творчих здібностей, інтересу до математики, 
поглиблення    знань з предмету. 
Обладнання: мультимедійна презентація 
 

ХІД ГРИ 

(учні сидять за столами в групах по 9 чоловік) 

Ведучий 
- Добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо гру «Математичний експрес» 

Приймати участь у грі будуть 3 команди «Кубик», капітан……, «Піраміда», капітан…., «Конус», 
капітан…. 
 

Святковий цей зал хай вас всіх об’єднає, 
В змаганнях він нині ареною стане.  
Хай будуть веселі обличчя у всіх.  

Девіз гри «Експрес»— це радість і сміх. 
Ведучий 
-Подорожувати ми з вами будемо по станціях 
              Перший тур ми починаєм 

      Переможців упізнаєм. 
І. СТАНЦІЯ «КМІТЛИВА»  

-Для того, щоб знати на якій станції ми знаходимося, треба розв’язати кросворд. 

 2   5 6  8 
   4     
  3      
1      7  
        
        
        
        
        
        
        

 
1. Фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки 
2. Лінія, що не має ні початку , ні кінця. 
3. Результат віднімання. 
4. Цариця всіх наук. 
5. Буває одноцифрове, буває багатоцифрове. 
6. Містить 60 хвилин. 
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7. Частина прямої, обмежена двома точками. 
8. Результат додавання. 

Ведучий:  
-На станції «Кмітлива» команди очікує розминка 

 
1.Конкурс «РОЗМИНКА» 
(за кожну правильну відповідь команда отримує фішку) 
 
1 Раз, два, три, чотири, п’ять - вийшов зайчик погулять, лап у зайця 
рівно… (п'ять- чотири) 
2. Ходить між нами така молва: шість мінус три получается. (два- три) 
3. Говорив учитель Ірі, що два більше, ніж... (чотири- один) 
4. Менше в десять раз, ніж метр, всім відомо… (сантиметр- дециметр) 
 
5. Ти на пташку подивись: лап у птаха рівно . (шість -дві) 
6. У мене є собачка в хаті, у неї хвостиків (багато- один) 
7. Біля дошки говорив, що кінців у палки… (сім - два) 
8. Відмінник зошитом своїм гордиться: унизу, під диктантом, стоїть… (одиниця-п'ять) 
 
9. На уроках будешь спать, у щоденник буде. (п'ять- два) 
10.Ось п'ять ягідок в траві. З'їв одну, лишилось -. (дві- чотири) 
11.Ми рахуєм дірки в сирі: три плюс дві – всього.  (чотири- п'ять). 
12.Не лінуйсь порахувать квадрат п’ятірки буде (п'ять- 25) 
 
2.КОНКУРС  «Вікторина» 
1. Яка математична дія з клітинами забезпечує зростання органів живого організму? 
– Додавання;                   – Віднімання; 
– Множення;                    – Ділення. 
2. Як називається відстань між двома позначками на вимірювальній шкалі? 
– Додавання;                       – Віднімання; 
– Множення;                        – Ділення. 
3. Що виходить при діленні чисел? 
- Частка;                             – Приватка; 
- Громадка;                       – Колективка 
4. Що потрібно брати з героїв, а також з усіх чесних, добрих і порядних людей? 
- Задачу;                             – Приклад; 
- Рівняння;                         – Систему рівнянь 
5. Який результат арифметичної дії є солодким на смак? 
– Різниця;                            – Сума; 
– Частка;                              – Остача 
6. Що іноді роблять з персоналом підприємства? 
- Спрощують;                        –Зводять подібні члени; 
- Скорочують                      – Виносять  за дужки. 
8. Як закінчується  відоме прислів’я: «Ясно, як …»? 
- Двічі два;                              – Тричі три; 
- П’ятьма п’ять;                      – Шістьма шість 
9. Яка геометрична фігура підробляє в цирку гімнастичним снарядом? 
- Коло;                                           – Прямокутник; 
- Ромб;                                           – Трапеція 
10. Які геометричні фігури є спортивними гімнастичними снарядами? 
- Кільця;                                         – Квадрати; 
- Ромби;                                          – Трикутники. 
11. Яким математичним словом характеризують нетовариську, скритну людину? 
- Прямолінійний;                    - Замкнутий; 
- Пунктуальний;                     – Увігнутий. 
12. Закінчіть російське прислів’я: «Всякому мила своя …» 
- Висота;                            – Сторона; 
- Медіана;                        - Бісектриса. 
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3. КОНКУРС «ХТО ШВИДШЕ?» 
 
3.1. У якому гаманці більше грошей? Хто швидше?    (В гаманці №2.  № 1- 21,         №2- 24.  № 3- 16) 

     

№ 1                                                                                                    №2  

    № 3  
 
3.2. Слоненя грало в кільця  .  
Скільки очок він набрав?  (105 очок.)  
 
3.3. Допоможіть спортсмену знайти такий шлях, щоб сума всіх чисел від  
старту до фінішу дорівнювала 20. 
 

3.4. КОНКУРС «РОЗУМНИКи» 
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1.Пасажир таксі їхав в село. По дорозі він зустрів 5 вантажівок і 3 автомашини. Скільки всього машин 
їхало в село? (1).              
2.Кришка столу має 4 кути. Один з них відпиляли. Скільки кутів стало? (5) 
3.У одній сім'ї в кожного з трьох братів є сестра. Скільки дітей в сім'ї?    ( 4) 
4.Півень, стоячи на одній нозі, важить 5 кг Скільки він важитиме, якщо встане на дві ноги?  ( 5) 
5.Є дві сковорідки. На кожній поміщається один млинець. Треба посмажити три млинці з двох сторін. 
Кожна сторона смажиться 1 хв. За який найменший час можна це зробити?( 4) 
6.Двоє грали в шахи 4 години. Скільки часу грав кожний? ( 4 години) 
7.Що легше: пуд вати або пуд заліза? ( однаково) 
8.Супутник Землі робить одне обертання навколо Землі за 1 годину 40 хвилин,а друге за 100 хвилин. Як 
таке могло статися? ( 1год40хв=100хв 
9.Автор підручника з математики, за яким ви навчаєтеся. (Н.Г.Тарасенкова) 
10.Яку геометричну фігуру вивчає покарана дитина? (Кут) 
11.Назвіть 5 днів підряд, не називаючи ні днів тижня, ні чисел, ні місяців. (Позавчора, вчора, сьогодні, 
завтра, післязавтра) 
12.Горіло 5 свічок, дві згасли. Скільки свічок залишилося? (5) 
13.Скільки вийде десятків, якщо два десятки помножити на два десятки? (40 десятків). 
14. Прилад для вимірювання кутів? (транспортир) 
15.Йшли дві матері з дочками, та бабуся з внучкою, знайшли півтора пироги. Скільки пирогів дісталося 
кожній? (Півпирога).  
16. Скажіть, скільки в кімнаті кішок, якщо в кожному з чотирьох кутів сидить по кішці, проти кожної 
кішки сидить по три кішки і на хвості у кожної кішки – ще по кішці? (4 кішки). 
17.Над рікой летіли птахи: голуб, щука, дві синиці, два стригучи і п'ять угрів. Скільки птахів тут усіх? 
Ти скоріше порахуй !(5 птахів) 
18.Дід, баба, внучка, Жучка, кішка, і мишка тягнули-тягнули ріпку і нарешті витягнули. Скільки очей 
побачили ріпку. (12) 
19. Два батька і два сини зловили 3 зайці, причому кожному з них дісталося по одному зайцю. Як це 
могло статися?  (Їх було троє: дідусь, його син і внук) 
20. Коваль підкував трійку коней. Скільки підков йому припало зробити.(12) 
21. Настав довгоочікуваний грудень. Погода була чудова. У нас в саду спочатку зацвіли дві сливи, а 
потім три яблуні. Скільки дерев зацвіло? (Ніскільки, в грудні дерева не квітнуть.) 
22. Біля їдальні, де обідали лижники, було увіткнено 20 лиж і 20 палиць. Скільки лижників ходило в 
похід. (10) 
23. Скільки років рибалив старик з «Казки про рибака і рибку», перш ніж він зловив  рибку? (30 років і 
3 роки) 
24. Скільки персонажів в сказці «Курочка Ряба» (4) 
 
 

3.5. Конкурс «Математичний ланцюжок» 
-А  тепер ми заповнимо математичний ланцюжок. Кожна команда заповнює ланцюжок і озвучує 

правильні відповіді.( 9,2000,534) 

 
 

 
 

219     + 4 
   +77 

    · 5  -500    +1000 
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-А як же називається наступна станція? А про це ми дізнаємося, розв’яжемо кросворд 

1. Прилад  з ціною поділки 
2. Чотирикутник у якого всі сторони і всі кути рівні. 
3. 60 секунд 
4. Один із компонентів віднімання. 
5. Результат ділення. 
6. На один менше, ніж один. 
7. 5(х + 7 ) + 25. 
8. Без кінця і без початку 

 

 
 
Отже ,наступна станція називається «Шахматна» 

 
ІІ. СТАНЦІЯ «Шахматна» 
Ведучий:  
 
   Тур другий починаємо 

Хай гумор на хвилях злітає дзвінких,  
І сміх щиросердний єднає усіх!  
Зловіть сьогодні рибку золоту удачі,  
Вона вам допоможе розв'язати задачі 

 
2.1.Конкурс «Шахматна дошка» 
Кожна команда отримує пакет з пазлами. Необхідно з цих пазлів зібрати шахматну дошку. 
 
2.2. Конкурс « Математичне лото» 

 а) картки із завданнями 

       8 
 2    6   
   4 5    
1  3    7  
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  +14 

     5     : 20    10  
+4 
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 Розв’язати  
рівняння  
( x  +  29 )  -  35  
=  5 

У  одному  ящику  
62 кг  яблук,  що  на  
18 кг  більше,  ніж  в  
другому.  Скільки  
кілограмів  яблук  в  
другому  ящику. 
 

Периметр  
трикутника  МКР  
дорівнює  59 см.  
Сторона  МК  
дорівнює  24 см,  
сторона  КР  на  6 см  
менше  сторони  МК.  
Знайдіть  довжину  
сторони  МР. 

Обчисліть,  
вибираючи  
зручний  порядок  
дій 

   ( 964 + 479 ) 
– 264. 

 

Знайти довжину 
ламаної , що 
складається з 5 
ланок, якщо її перша 
ланка дорівнює 1 
см, а кожна 
наступна вдвічі 
більша за 
попередню.   

Знайдіть значення 
виразу 4256:76 + 48 • 
36. 

 

 б) картки з відповідями з однієї сторони пазлів, а з другої при складанні отримуємо рисунок. 

11 44 
 

17 
 

1179 
 

31 см 
 

1784 

                                       

                                                                                                                                                                                                                     
-А як же називається наступна станція? А про це ми дізнаємося, розв’язавши кросворд. 
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1. Вираз (х – 124) + 316 = 900 називається … 
2. Одиниця вимірювання кутів. 
3. Частина прямої, що має початок, але не має кінця. 
4. Один з компонентів додавання. 
5. Трикутник, у якого дві сторони рівні . 
6. Що таке відстань? 

 

 
Ведучий: 
Отже, наступна станція «Ігрова» 
 
ІІІ. СТАНЦІЯ «ІГРОВА» 

 

Третій тур  хай всякий знає 
Хто ж з вас краще вичисляє! 
 

-  3.1.Конкурс «Хто швидше?» 
.  Гра полягає в тому, щоб швидше порахувати за картинкою на калькуляторі. 
(436               1-й десяток-146, 2-й десяток- 245, одиниці- 45) 
Ведучий 
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ІV. СТАНЦІЯ «ПІЗНАЙКО»  

 
 

1. Довжина всіх сторін многокутника. 
2. Сьомий день тижня. 
3. Без них не можна обійтися. 
4. Одна із сторін прямокутника. 
5. Буває замкнена і незамкнена. 
6. Який клас сьогодні грає. 
7. Триває 45 хвилин. 
8. Р = 2(а + b). 

 

 

Ведучий: 

Четвертий тур доречним стане 
Математиків  і поетів згадаєм 
 
 

1.Видатний російський поет М.ЮЛермонтов був великим шанувальником 
математики і у своїх переїздах з одного місця служби в інше возив із собоб 
підручник математики. 

 

 

 Східний поет Омар Хайям був не лише поетом, а й математиком.  

 

3.Олександр Грибоєдов, російський письменник , закінчив фізико- 
математичне відділення Московського університету. 
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4. Лев Толстой складав задачі з математики. 

Олександр Пушкін: «В математиці є своя краса, як і в поезії»  

6. В середньому дитина використовує 3600 слів, підліток – 9000 слів. Доросла людина -11000 
слів.Олександр Сергійович Пушкін у творах використовував 21200слів. 

 

 

 

 

 

1.Блез Паскаль у 6-ти річному почав цікавитися математикою, у 16 років довів 
теорему Евкліда. Його доведення до сих пір вивчають у вищих навчальних 
закладах. Паскаль сконструював першу обчислювальну машину.  

2. Ісаак Ньютон народився таким маленьким, що його 
можна було помістити в пивному кухлі.У 22 роки встановив, що білий колір 
розкладається на 7 кольорів, сформував закон Всесвітнього тяжіння, встановив 
закони руху планет. 

 

 

3. Лейбніца знають як філософа, юриста, історика, фізика, математика, геолога, хіміка, політика, 
мовознавця.Він був самоучкою. 

 

 

4. Гаусс жартома згадував, що він навчився рахувати раніше, ніж говорити. У 19 
років побудував за допомогою циркуля і лінійки правильний 17 кутник. 
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5. Еверіст Галуа пожив лише 21 рік, але його ім’я занесене до списку найшанованіших 
у світі математиків. 

6. Софія Ковалевська . В історії людства до Ковалевської не було жінок, рівних їй за 
силою і своєріднісю математичного таланту.В дитячій кімнаті, де спала маленька Софія, декілька років 
на стінах висіли сторінки із журналу, оскільки шпалер під час ремонту не вистачило. Завдяки 
щасливому збігу обставин, на цих сторінках журналу були надруковані лекції з вищої математики 
професора Остроградського. Софія годинами дивилася на формули і слова , що їх супроводжували. А 
вже у 15 років вона брала перші уроки вищої математики, де скрашено дивувала викладача знаннями 
праці Остроградського. 

4.1Конкурс «Склади більше слів» за хвилину. 

Математики ( кит, макет, тема, кат, мама, так, маки, тематика, там, етика) 

Ведучий 
 

-Крокуємо до наступної станції 
 

1. Що потрібно знайти за формулою 
S = v · t.       
2. На два менше, ніж два. 
3. Число, що відповідає точці на координатному 
промені. 
4. Результат множення. 
5. Дія, що позначається крестиком або точкою. 
6. Точка кута з якої виходять два промені. 
7. Кут, який дорівнює 900. 
8. Значення букви, при якому рівняння стає 

правильною числовою рівністю 

V. Станція «ХУДОЖНИК» ( конкурси капітанів) 

 

 
5.1. Перший конкурс.  
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Запрошуються по одному представнику від кожної команди. Кожному гравцю необхідно одночасно 
лівою рукою малювати коло, а правою трикутник. 

 
5.2. Четвертий конкурс 

      Поглянете на двох їжаків. Скажіть, чим відрізняються ці їжаки?  
 

                   
 
 ТАК чи НІ 

1. У трикутнику може бути два тупі кути.   (ні) 
2. Кожен відрізок має певну довжину (так) 
3. У трикутнику можуть буди два прямі кути (ні) 
4. Бісектриса ділить кут на три рівні кути (ні) 
5. 1 кілограм це 100 грамів (ні) 
6. З однієї точки виходить безліч променів. (так) 
7. Градусна міра прямого кута 90 градусів. (так) 
8. Найменше натуральне число – нуль. (ні) 
9. Кут, градусна міра якого 60 градусів, - гострий (так) 
10. Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю (так) 
11. Найбільше натуральне число – це мільярд    (ні) 
12. Цифр існує всього 9  (ні) 
13. Найменше чотирицифрове число 999 (ні) 
14. При множенні чисел отримуємо добуток (так) 
15. 10 : 0 = 1 (ні) 

 

 
 Ведучий:  

Я доведу, що протягом цілого року вам майже ніколи вчитися в школі. У році 365 – 366 днів. З 
них 52 неділі і, принаймні,, 10 інших днів відпочинку тому відпадає 62 дні. Літні і зимові канікули 
тривають не менше 100 днів. Отже, вже 162 дні. Вночі в школу не ходять, а ночі складають 
половину року, отже, ще 182 дні відпадає. Залишається 20 днів, але не весь день тривають заняття в 
школі, а не більше чверті дня, тому ще 15 днів відпадає, залишається всього лише 5 днів. Чи багато 
чому можна вивчитися?     

 
Ведучий: 
Проводиться нагородження переможців гри та її учасників дипломами.. 

 
 

https://www.print-driver.com/?demolabel-en

