
Таблиця містить чотири числа, з яких розрахунково створюємо число, яке знаходиться в будь-
якому місці наступного рядка.
наступним кроком ми переходимо до наступного ряду до рядка 10. і саме число 100

Короткий посібник
Відеоурок 
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/Video-navody/navod-hra-dvojice.mpg
http://pocitani-pro-chytre-spunty.wz.cz/navod-nasobilka-1-az-6.mpg
http://pocitani-pro-chytre-spunty.wz.cz/navod-nasobilka-7-az-10-a-pak-100.mpg

Я пропоную безкоштовно роздрукувати та використовувати підрахунок множника на 
дошці.
Він може служити навчальним посібником, легко доступним для кожного учня. Це одна 
сторінка формату А4 (ймовірно, ламінована на картоні, але цілком достатньо і на звичайному
папері, вбудованому в пластикові пластини формату А4). Шахова дошка
має рядки і стовпці збоку, що дозволяє контролювати множення і ділення. За допомогою 
бічних позначок учень може навчитися множити і ділити себе. Додатково літери 
позначаються колонками, які
дозволяє записувати положення фігур (подібно до шахів) у численних іграх, подібних до 
Шашки, Мілл,
Man або Ovčín, які є на моїй WWW. Мітки стовпців дозволяють вводити завдання масово
типу (A + B + C) xE, які вводяться в обчислення для 10 рядків, наприклад, для третього рядка 
буде (3 + 6 + 9) x15 = 18x15 = 270. Передбачається, що учень буде рахувати письмово, що, 
крім іншого, завжди використовувалося для відпрацювання числової лічби.
щоб людина могла робити це все своє життя.
У базовій версії для кожного розіграшу розігрується новий квартет чисел, можна 
використовувати таблицю почетверних чисел, яка є
як псевдовипадкові числа, надруковані поруч із шаховою дошкою.
Детальні інструкції для багатьох версій, включаючи відеоінструкцію та можливість друку 

http://pocitani-pro-chytre-spunty.wz.cz/navod-nasobilka-7-az-10-a-pak-100.mpg
http://pocitani-pro-chytre-spunty.wz.cz/navod-nasobilka-1-az-6.mpg
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/Video-navody/navod-hra-dvojice.mpg


шахової дошки на форматі А4, наведено на
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/
Я припускаю, що мій ігровий дизайн можна роздрукувати як один аркуш. Потім сторінку 
можна вирізати
і вставити в пластикові тарілки. Ще краще було б викласти одну сторінку в журнал як окрему
ламіновану
лезо. Для малювання чисел не потрібні цифри чи квадрати, четвірки беруться з таблиці 
чотирьох чисел. Інструмент є
занадто дешево, щоб школи звикли купувати цю дошку сотнями, це може зайняти роки. Це 
буде вважатися
все так само в усьому світі.
Цю дидактичну гру з числами можна використовувати:
А) У шкільному навчанні математики - відпрацювання числового рахунку (додавання, 
віднімання, множення, ділення)
у формі індивідуальної роботи окремих вихованців або у формі гри, змагання між рядами 
лавок тощо. Розрахунки є
пишуть у зошит, вибирають учнів на дошці. Ні в чому не потрібно, окрім того, що перед 
кожним учнем стоїть шахова дошка
множники. Велике настінне зображення дошки множення або проектування його за 
допомогою проектора даних буде добре. Іппі
це ще одна хвилина витрачання часу з проектором даних на початку і в кінці уроку, а дитина 
та вчитель стоять біля дошки проти нього
світло, що не дуже приємно.
B) Щоб швидко ввести домашнє завдання, просто введіть чотири числа, наприклад 2,5,6,7. 
Використовуйте ці числа, щоб
компілює обчислення (за допомогою +, -, x,: і дужок), що дозволить поступово досягти 1-го 
рядка множника до
10-й ряд, а потім точно число 100. Запис можна легко перевірити. Квадроцикл дозволяє 
досягти числа 100
різними способами, тому копіювання можна виявити.
Для інших групових завдань використовуються літери стовпців. Наприклад: (B + C) xE 
обчисліть для всіх рядів ny, тоді третій ряд буде (6 + 9) x15 = 225.
В) Як домашня настільна гра. Дитина зазвичай грає зі старшим братом або сестрою, 
батьком чи дідусем. Він може
грати ще більше гравців одночасно. Якщо гравець не може зібрати число, необхідне для 
створення квадроцикла, він програє
рухатися. У наступний хід він може використати значення числа, якого він уже досяг 
(наприклад, 25 у п’ятому рядку) і кілька чисел із
чотири, наприклад, 25 + 5x (7-6) = 30 у шостому ряду.
Якщо слабший гравець не може скласти обчислення до наступного рядка з чотирьох чисел, 
він може використовувати три цифри,
два або тільки один. Останній варіант з одним виграшним номером на хід є повним
для початківців або для студентів-інвалідів. При малюванні чисел із області 1, 2, до 10 завжди
можна знайти
перейти до наступної серії. напр. число 4 дозволить вам перейти до наступного рядка в 
четвертому стовпці, йдеться про додавання числа 4 і
можна підскочити до 10-го ряду, множення - це в основному багаторазове додавання одного і 
того ж числа. Аналогічно з числом 7 в
сьома колонка. і т. д. Тут ми не дивимося на позицію, яку гравець досяг раніше, але він може 
вибрати будь-яку
серійний номер, якого він уже досяг.
Г) У шкільній групі. У неї грають як у домашню настільну гру. Можливе припущення про 



неоднаково сильних гравців
легко компенсується складними умовами, наприклад, сильніший гравець повинен розмістити 
результат розрахунку тільки праворуч
половинки дошки, де є більші числа. У шкільній групі він може таким чином доглядати за 
учнем-інвалідом
його помічником під час гри в прості версії гри.
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E) Сторінка A4 (з вашим логотипом і посиланням на інструкції на WWW), але також можна 
вставити менший формат як бонус
на інші продукти, які ви продаєте.
Інший принцип гри полягає в тому, щоб намалювати лише чотири числа (наприклад, 2,5,6,7). 
ці числа використовуються для розрахунку (напр.
7x (6 + 2-5) = 7x3 = 21), за допомогою якого ми досягаємо наступного рядка на шаховій 
дошці малого множника (тут 7-й ряд).
Мета полягає в тому, щоб поступово досягти 1-го рядка до 10-го рядка дошки множників і, 
нарешті, точно числа 100.
Можна створити легко керований запис про хід гри, тож учень також може працювати 
самостійно.
Приклад. Використовуючи числа 5,2,7,6, можна досягти всіх рядів послідовно, але не 
безпосередньо до числа 100.
1-й ряд (7-6) х (5 + 2) = 7. 
2-й ряд 2x (5 + 7-6) = 12
 3-й ряд (6x5) - (2 + 7) = 21 
4-й ряд (6 + 2) x (7-5) = 16
5-й ряд 5x (2 + 7-6) = 15 
6-й ряд 6x (5-2 + 7) = 60 або можливо (6: 2) x (7 + 5) = 3x 12 = 36
7-й ряд 7x (5-2 + 6) = 63 
8-й ряд (6 + 2) x (7-5) = 16 
9-й ряд (7 + 2) x (6-5) = 9 (6x5) - ( 2 + 7 ) = 21
10-й ряд 5 + 2 + 7 + 6 = 20 Далі (5 + 7-2) х6 = 60, потім 20 + 60 = 80, потім (5 + 2 + 7 + 6) = 
20 і 80+ 20 = 100
Навчальні посібники
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/Nasobilka/Sachovnice-nasobilka-pocitani.pdf
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/
На моєму сайті є багато інших варіацій цієї числової навчальної гри. Потім відбувається 
створення слів з
літери алфавіту, де поступово пропущені літери опускаються як пробіли і можуть бути 
створені, наприклад
короткі дитячі вірші.
Інший спосіб складання слів — на задану тему, наприклад, бабусин сад, тварини у дворі 
тощо.
Утворюємо слова на задану тему. Коли слово закінчується, літери повертаються до рядка 
алфавіту. Ось як це можливо
створити всі чеські слова. Отже, мова йде про практикування алфавіту, створення слів і 
словникового запасу для цього мату. Витягуємо потрібні літери з алфавітного порядку, 
поступово створюємо слова, наприклад із району Заградка.
Ми можемо вирішити, чи стосується це слово. Це принципова відмінність від Scrable, де 
багатозначне слово майже диференціальне, яке є словом з техніко-математичним 
значенням, воно не має значення для дітей.
Набір із шестикутних 110 сегментів MOSAIC –MAXI-3-Alphabet містить лише великі 
літери,
він коштує до 500 крон і дешевше до 300 крон, що означає, що він занадто дорогий для того,
що він може зробити.



Такі слова, як DAD, створюються, пропускаючи пробіл, тобто TÁ-A, для букви, яка вже була 
намальована. Ви падаєте дивно, але це дуже потрібно, коли дитина пише, вона повинна 
знати, яка буква піде.
Після кожного слова повертаємо літери в алфавітному порядку. Так само BA-IČK-, MA-A, 
MA-INK-, DĚ-EČ-K.
Дитина дізнається, що вміє кожен дорослий, читаючи слова за значенням навіть із 
перевернутими чи забутими літерами. Складаємо слова до заданої теми, ось Бабусиний сад. 
Перебираємо в голові алфавіт і дивимося
слово з саду, яке починається на букву, з якої ми можемо створити потрібне слово. Ми 
поміщаємо слова нижче
самі, кожен на свій бік. Його не обов’язково сортувати за алфавітом, але нове слово має 
починатися з літери,
який ми все ще маємо внизу рядка алфавіту. Кінець слова знову позначаємо перевернутою 
тарілкою. Кращий варіант
на папері квадратної форми, де також видно проміжки. Тут у тексті позначаю пробіл знаком –
і кінець слова
з *. приклад:
ASTR- * BŘEČŤ-N * CI-UL - * Гарбуз * F-ZO- - * H-ÁCH * J- - -K- * M- - * Z- - Í *
Оскільки ми сказали це слово вголос, це не так страшно:
ASTRA * ЛІД * ЦИБУЛЯ * ГАРБУЗ * КВАСОЛЯ * ІГРИ * Яблуко * МАК * КАПУСТА *
Краще писати з вирівнюванням на квадратній сітці, яка точно визначає прогалини.
Словотворення за допомогою великих і малих літер. Слово може починатися з великої літери.
Слово може бути
з великої літери. Великі літери не можуть бути всередині слова або в кінці.
У вертикальному напрямку можна використовувати вже використані літери, такі як початки 
слів, тут Акація, буряк, капуста.
Інший варіант — повернути букви алфавіту після вірша (після кінця рядка).
Рими занадто довгі, інакше було б забагато пропусків.
Спочатку чотири числа були намальовані за допомогою 4 дерев’яних кубиків з 24 числами 
(0,1,2,3,4,10; 5,6,7,8,9,10; з іншого
дві однакові). Я не знайшов виробника дерев’яних іграшок (дерев’яних засобів навчання). Я 
звільнився і 24
Я роздрукував на комп’ютерному принтері цифри для розіграшу четвірок і вдавив їх у 
кришки ПЕТ-пляшок, які з
навчальні посібники неруйнівні та легко замінні. У нього є фундаментальний недолік, що він 
безкоштовний і тому
не продається. Для шкіл було б добре, щоб вчителям не доводилося стежити за повнотою 
ігрових наборів, коли вони втрачаються
легко виготовляється. (Порівняна чеська гра ABAKU має багато компонентів і набір для 
одного учня коштує близько 900 крон.)
Цифри надруковані у вигляді квадратів, які легко вирізати та стиснути з злегка зігнутими 
роками.
в кришку ПЕТ-пляшки. Квадрати з цифрами можна зробити і з щільнішого картону, напевно, 
ламінованого, потім з кришками
не дають.
У 2010 році я створив сайт з відео про те, як грають. Дитина може зрозуміти гру в одному
ігри зі старшим братом або батьком. Відеоуроки включені
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/Video-navody/navod-hra-dvojice.mpg
 також на оригіналі http://pocitani-pro-chytre-spunty.wz.cz/
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/Skladani-slov-z-pismen-abecedy.pdf
Цифри для малювання квадратів і букви для складання слів можна об’єднати в одну сторінку 
А4, розмір



букви та цифри приблизно 2х2 см. При створенні слів і, наприклад, знайомих рим, замість 
пропущеної букви залишають пробіл. Так ви можете створити будь-яке слово. Учень, який 
пише слово, повинен знати
який лист буде далі.
Шкода, що я в’яло пропустив рік, коли студенти були вдома зі своїми братами і сестрами та 
батьками.
висновок:
Деякі частини листа трохи повторюються, я звик писати з текстом, що іноді вводить 
тлумачення
в іншому місці. Також існує потреба у великих зображеннях, щоб розумно поміщатися на 
сторінці, з якою постійно має справу графічний дизайнер. Я не маю ілюзій, що те, що я 
пропоную, легко потрапити в пресу. Можливо, спочатку звернемося до графіки. Він не буде 
задоволений, неможливо роздрукувати з Excel, але графічно мої проекти прості і повинні 
залишатися
12 = 36
7-y ryad 7x (5-2 + 6) = 63 8-y ryad (6 + 2) x (7-5) = 16 9-y ryad (7 + 2) x (6-5) = 9 (6x5) - ( 2 + 7 ) 
= 21
10-y ryad 5 + 2 + 7 + 6 = 20 Dali (5 + 7-2) kh6 = 60, potim 20 + 60 = 80, potim (5 + 2 + 7 + 6) = 
20 i 80+ 20 = 100
т. Вчителі все одно кладуть його на ксерокс, а кольоровий фон більше заважає.
Єдине моє бажання – щоб ця дешева і витончена дидактична гра не була втрачена. Він міг би 
це зрозуміти
будь-який з мільйона людей нашої країни і реалізує сто компаній. Але не він це вигадав, а я 
ні. Це не
потрібно імпортувати все з Китаю.
Мою гру чисел легко спробувати, просто роздрукуйте шахову дошку
 n asobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/Navod-sachovnice-nasobilka-pocitani.pdf
ось шахова дошка А4. Тоді напевно запитайте у колег, у яких гармата підходить
віку, щоб спробувати. 22 цифри вистачить на пластинах або кришках ПЕТ-пляшок
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) тому без повторення 10, які були в основному в 
кількості 24 стінок з чотирьох кубів, а також через те, що при знятті плитки після 4 вона 
ділиться без
решта. Замість цього на плитках можуть бути два логотипи компаній, які гратимуть як 
джокер (тоді гравець
може грати два ходи одночасно). Чотири (псевдо) випадкових числа також можна ввести за 
допомогою таблиці, яка є частиною друку поруч із дошкою.
Або можна просто скласти квартет, не завжди потрібно малювати новий.
A) Якщо неможливо перейти до наступного рядка за допомогою даного квартету, то можна 
використати номер, на якому він знаходиться в даний момент
гравець стоїть, наприклад, під номером 24 у 4-му рядку множника чотири. Тоді навіть з 
малих чисел, наприклад 2,5,1,0 можна створити
перейти до наступного ряду: 24 + (5 + 1) + 2x0 = 30 у 5-му рядку множника п'ять. Деякі 
випадкові четвірки занадто малі, і важко безпосередньо генерувати числа множення у вищих 
рядках. Вибір псевдогідних четвірок у таблиці поруч із шаховою дошкою з множником 
відсортував деякі складні у використанні четвірки, але четвірки, які можуть містити два 
однакових числа, наприклад 2,9,7,9, збережені.
B) Граючи вдома, один гравець завжди буде слабкішим, тому йому можна дозволити мати 
потребу замість чотирьох
числа можуть використовувати три або тільки два. Таким чином, наведені вище числа 2,5,6,7 
дозволять легко досягти
рядки 2,5,6,7, наприклад 2x5 = 10, 5x6 = 30, 2x6 = 12 і 6x7 = 42.
В) Сильнішому гравцеві можна призначити, що складений номер має бути в правій половині 



дошки, тобто в
рядок множника з більшими числами. Просто потрібно дати шанс слабшому гравцеві. 
Слабший гравець точно буде
Хочеться написати розрахунки на папері, більш досвідчені можуть рахувати з голови, мама 
до того ж при приготуванні обіду.
Учитель математики викладає онлайн, а учні 6 класу не вміють множити з голови.
Навчатися онлайн з більш ніж 20 студентами на моніторі важко. І вони ніколи більше не 
рахуватимуть цифри, що турбує їх скрізь, від економіки до науки і техніки.
Тому вчитель має можливість дати спеціальне завдання тим, хто приєднався пізно, 
відключився рано і коли встиг
вони говорять, тож раптом їхній мікрофон перестає працювати. Просто введіть чотири числа,
посилання на дошці,
яку учень роздруковує, а потім надсилає процедуру (або зразок) гри, як я писав вище. 
Копіювати з
приятелю неможливо, гра навіть з тим же завданням має багато варіантів дістатися до 10-го 
ряду і числа 100.
Студент надішле процедуру на електронну пошту, яка чітко поміститься на 5 рядках. Учитель
зараз ремонтує сотні
приклади, які учні надсилають у вигляді нерозбірливих фотографій свого завдання в 
робочому зошиті. Це вчення про здоров’я і
очі.
У мою гру можна грати безпосередньо в Word або Excel (я можу надіслати її електронною 
поштою) і переміщувати фігуру
колеса як ігрова фігура. Тому вчитель може спроектувати гру на демонстрацію за допомогою 
проектора даних і
одразу навчіть учнів грі. Учитель може грати проти всього класу.
Тож я почав винаходити гру, яка не є комп’ютерною, і врешті-решт можна грати на 
комп’ютері…
Я хотів, щоб у грі було багато множення. Якщо ми дозволимо найслабшим гравцям 
використовувати лише один номер лотереї, то під час розіграшу чисел від 1 до 10 ми завжди 
зможемо легко знайти стовпець у
чого може вистачити на наступну серію. Перший стовпець має відмінності в 1 рядках, другий
2, третій 3 і т. д. останній
стовпець збільшується на 10. Тож у підсумку це просто рахувати до 100 з числами множення.
Інший варіант – мати як зображення шахову дошку з множником і допоміжними номерами 
рядків і стовпчиків, яку в класі розвішують на магнітну дошку і в якості фігур 
використовують магніти. Малий настінний розпис
формат А2, який діти не читають із задніх лавок, абсолютно марний.
Намальовані чотири числа можна ввести в клас, дозволяючи дітям порахувати, хто зробив 
перший, а хто найменше.
кроків досягає числа 100.
Найрозумніші учні можуть змагатися, які ще варіанти для даної лінії можна створити з 
даного квартету. Наприклад, числа 2,5,6,7 дозволять обчислити ((6: 2) +5) x7 = (3 + 5) x7 = 
8x7 = 56 для 8-го ряду. Використання дефіса часто вимагає правильного використання дужок.
Вичерпання всіх наданих варіантів
Квартет, який досягає наступного ряду, може бути введений як учасник, який все ще 
знаходить наступне (останнє) рішення.
Я викладав хімію, фізику та близько 20 інформатики в середніх школах близько 44 років. 
Студент торкається
калькулятор або щось excel і має результат, з якого ви навіть не можете перевірити
голови.



На моєму сайті є пропозиції дидактичних ігор з числами, для яких потрібна лише шахівниця 
з грою, розіграш чотирьох чисел
lic і цифри, наприклад з гри Man. Базовий дизайн тільки один
Сторінка формату А4, вона може бути меншою, якщо шматочок для гри в шашки охоплює 
кількість, йому доведеться як мінімум
учень вміє розраховувати, що він охоплює.
В інструкції також є ігри, схожі на Шашки, Людина, Млин, Овчин.
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/deskove-pocetni-hry.html
Ігри можна грати безпосередньо в Excel, напр.
http://nasobilka-pocitani-na-sachovnici.wz.cz/Deskove-hry/sachovnice-dama.xlsx
Усе на моєму веб-сайті безкоштовне, якщо воно продається,
назвіть мене як автора пропозиції та посилання на мій веб-сайт.
Mgr. Станіслав Флоріан    (E-MAIL)
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