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Уся система завдань розроблена таким чином, щоб нарівні з розвитком
обчислювальних навичок, навичок креслення й письма в учнів ефективно
відбувався розвиток розумових операцій, уміння аналізувати, порівнювати,
узагальнювати, класифікувати, міркувати за аналогією. З перших уроків
дітям пропонуються завдання, котрі потребують від них творчої участі
("придумати", "знайти", "скласти", "вибрати", "намалювати" й т. д.),
розвивають не лише розум, а й волю, почуття, духовні потреби й мотиви
діяльності.

Повноцінне навчання математики неможливе без розуміння дітьми
походження й значення математичних понять, ролі математики в системі
наук. Тому одним з основних завдань шкільного курсу є розкриття перед
учнями всіх трьох етапів формування математичного знання. Ними є:

1) , тобто побудова математичної моделі певногоетап математизації
фрагмента реальної дійсності;

2) етап вивчення математичної моделі, тобто побудова математичної
теорії, яка описує якості побудованої моделі;

3) етап застосування отриманих результатів до реального світу.

Так, натуральні числа не є первинними абстракціями, тому їх вивченню
повинне передувати знайомство з кінцевими сукупностями предметів, а також
із тим, як виділяються такі сукупності. Вивчення додавання й віднімання
натуральних чисел повинне починатися з розгляду конкретних операцій
об'єднання кінцевих сукупностей та видалення частини сукупності.

Аналогічно, основою вивчення формальних операцій додавання й
віднімання двоцифрових чисел повинен бути розгляд операцій над символізо8
ваним записом цих чисел за допомогою точок і фігур (відповідно до історичного
ходу розвитку цих операцій).

Зазначене вище показує, яким чином у курсі математики 18го класу
відображається перший етап математичного моделювання – побудова матема8
тичних моделей навколишнього світу. Другий етап – внутрішньомодельне
дослідження – пов'язаний з вивченням операцій додавання й віднімання
одноцифрових чисел, побудовою таблиці додавання й вивченням операцій
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1. Орієнтація на розвиток духовного потенціалу
особистості дитини, її творчих здібностей та
інтересу до предмета

2. Зв'язок із практикою, реальними проблемами
навколишнього світу

ВСТУП
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Відбір змісту й послідовність вивчення основних математичних понять
здійснювалися на основі системного піходу. Побудована Н.Я.Віленкіним
багаторівнева система початкових математичних понять дозволила встановити
порядок уведення фундаментальних понять, який забезпечує послідовні
зв'язки між ними й безперервний розвиток усіх змістовно8методичних ліній
курсу математики з 18го по 98й клас.

Комп'ютеризація навколишнього світу приводить до переоцінки важли8
вості багатьох умінь і навичок. Особливого значення набуває, наприклад,
уміння складати план дій та втілювати його, уміння перебирати варіанти
рішення, оцінювати правдоподібність отриманої відповіді, уміння суворо
підкорюватися заданим правилам й алгоритмам, уміння організовувати пошук
інформації, необхідної для розв'язання поставленої задачі та ін.

Пропонований курс орієнтований на розвиток цих умінь та подальше
впровадження інформатики в школу.

3. Реалізація послідовності між початковою
та середньою школою

4. Формування стилю мислення, необхідного
для успішного використання ЕОМ

Розглянемо практичні питання організації навчального процесу в нашому
курсі.

Очевидно, що традиційний пояснювально8ілюстративний метод, на основі
якого побудоване сьогодні навчання в школі, є недостатнім для вирішення
поставлених завдань. Зрозуміло також, що розв'язання цих завдань не може
проводитись у відриві від досліджень, присвячених особливостям мислення
школярів. Тому в навчальній практиці ми послуговуємося результатами
психолого8педагогічних досліджень (Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін,
Л.В.Занков, В.В.Давидов та ін.).

Проаналізувавши ті причини, котрі, на наш погляд, перешкоджують
утіленню ідей розвивального навчання до практики роботи масової за8
гальноосвітньої школи, ми розробили технологію навчання, яка є практично
доцільною та відображає основні теоретичні результати психолого8
педагогічних досліджень. Для наочності порівняємо традиційний метод
навчання з діяльнісним методом, котрим ми послуговуємося в даному курсі

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ

над двоцифровими й трицифровими числами. Нарешті, третій етап знаходить
своє відображення в розв'язанні текстових задач.
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1. Пояснювально;ілюстративний  метод

2. Діяльнісний  метод

Повідомлення
теми й мети
уроку

Постановка
навчального
завдання

Розв'язання
задач на
повторення

Самостійна робота
з перевіркою в
класі

Актуаліза8
ція знань

"Відкриття" дітьми
нового знання

Розв'язання тренувальних
вправ

Пояснення
нового
матеріалу

Закріп8
лення

Первинне закріплення
(з коментуванням)

Контроль

Контроль

(пунктирна лінія виділяє етапи навчання, котрі повинні бути включеними в
урок уведення нового поняття):

Головна особливість діяльнісного методу полягає в тому, що нові матема8
тичні поняття й відношення між ними не даються дітям у готовому вигляді.
Діти “відкривають” їх самі в процесі самостійної дослідницької діяльності.
Учитель лише скеровує цю діяльність і на завершення підбиває підсумки,
подаючи точне формулювання встановлених алгоритмів дії та ознайомлюючи з
загальновизнаною системою визначень. Таким чином, діти будують “свою”
математику, тому математичні поняття набувають для них особистісного
значення й стають цікавими не з зовнішнього боку, а по суті.

Ще однією особливістю використання діяльнісного методу є необхідність
попередньої підготовки дітей з метою розвитку в них мислення, мовлення,
творчих здібностей, пізнавальних мотивів діяльності. Спеціальна робота в
цьому напрямку передбачена протягом усіх років навчання дітей у початковій
школі, але особливо на початкових етапах навчання у І півріччі 18го класу.

Діяльнісний метод передбачає наступну структуру уроків уведення нового
знання:
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До списку задач, які актуалізують знання дітей, включається проблемне
питання, яке мотивує вивчення нової теми.

Виконуються тренувальні вправи з обов'язковим коментуванням,
проговорюванням уголос вивчених алгоритмів дії.

Учні самостійно виконують завдання на застосування вивчених якостей,
перевірюють їх у класі та виправляють допущені помилки. Тут є важливим
створити для кожної дитини ситуацію успіху (“я можу”, “у мене виходить”).

Пропонуються завдання, які забезпечують безперервний розвиток
змістовно8методичних ліній курсу та доводять до рівня автоматизованої на8
вички вміння розв'язувати задачі й приклади основних видів. З іншого боку,
сюди регулярно включаються нестандартні, логічні, цікаві задачі та ін.

Окрім уроків вивчення нового, у курсі передбачені й уроки закріплення
матеріалу, й уроки контролю, які можуть проводитися в різних, зручних для
вчителя формах. Найбільш вдалою з точки зору поставлених цілей формою
уроків закріплення знань є , оскільки вона вчить дітейгрупова форма
спілкуванню, формує в них активну позицію, самостійність у прийнятті
рішень. Досвід показує, що роботу дітей у групах можна починати вже в 18му
класі, але робити це слід поступово й послідовно.

Кількість уроків відпрацювання й закріплення нових знань у даному
курсі менше, ніж у традиційному, через значне розширення спектру понять,
що вивчаються. Пов'язано це з направленістю програми на розвиток дітей

Учитель пропонує учням систему питань і завдань, які підводять їх до
самостійного “відкриття” нової якості чи відношення. У результаті обговорення
він підбиває підсумки, ознайомлюючи з загальноприйнятою термінологією
та демонструючи зразок коментованого розв'язання задач і прикладів нового
типу.

І. Постановка навчальної задачі

ІІ. "Відкриття" дітьми нового знання

ІІІ. Первинне закріплення

ІV. Навчальна самостійна робота

V. Розв'язання задач на повторення
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та на формування в них пізнавальних інтересів. Дітям для повноцінного
особистісного розвитку на кожному уроці потрібна “їжа для розуму”. Якщо
уроки, що слідують за введенням нового матеріалу, присвячувати лише його
відпрацюванню, то при цьому буде закріплюватися навичка, але гальмуватися
розвиток мотиваційної сфери, інтелектуальних й особистісних якостей.

Щоб не втрачати в рівні відпрацювання навичок та, водночас, постійно
підтримувати високий рівень активності дітей, ми використовуємо прийом,
який можна назвати “випереджальною багатолінійністю”. Після введення
поняття, котре потребує для обробки тривалого часу, ми знайомимо учнів із
такими математичними фактами, які не входять на даному віковому етапі до
обов'язкових результатів навчання, а слугують розвиткові дітей, розширенню
їхнього кругозору, формуванню інтересу до математики, підготовлюють
подальше, більш глибоке вивчення математичних понять. Тренувальні вправи
виконуються паралельно з дослідженням нових математичних ідей, тому вони
не втомлюють дітей, тим більше що їм надається, як правило, ігрова форма
(кодування й розшифровка, відгадування загадок та ін.). Таким чином, кожна
дитина з невисоким рівнем підготовки має можливість “не поспішаючи”
відпрацювати необхідний навик, а більш підготовлені діти постійно отримують
“їжу для розуму”, що робить уроки математики цікавими для всіх дітей: і
сильних, і слабких.

Навчання ведеться в “зоні найближчого розвитку дитини”, тобто на
високому рівні складності. Дитина з найперших уроків поміщається в
ситуацію, яка потребує від неї інтелектуальних зусиль, продуктивних дій.
Разом із тим, високий рівень подачі матеріалу повинен сполучатися зі
створенням у класі атмосфери довіри, доброзичливості, захоплення, що
дозволяє по8справжньому “розкритися” і повірити у свої сили кожному учню.

При формуванні понять підключаються всі види пам'яті: не тільки зорова
та слухова, а й рухова, образна, тактильна та ін. Так, за допомогою рухів у
ритмічних іграх уже в 1 класі діти опановують лічбу через 2, 3, 4 і т.д.,
підготувавши тим самим міцну базу для подальшого вивчення таблиці
множення*.

Підручник зроблено у формі зошитів на друкованій основі. Весь курс
математики для початкової школи складається з 12 зошитів. За програмою 184
учні 4проходять зошити на рік. Додатково до підручників8зошитів діти мають
прості зошити в клітку, робота в яких ведеться звичайним способом, але в
меншому обсязі, оскільки частину завдань діти виконують на друкованій
основі.

Матеріал підручника розбитий на окремі уроки. Одначе цей поділ певною
мірою умовний. Завдання до уроку вчитель добирає в залежності від
конкретних умов роботи та цілей уроку. Необхідним є ретельне опрацювання з
усіма дітьми 284 ключових завдань, пов'язаних із вивченням нової теми. Решту
матеріалу вчитель обирає за власним розсудом.

* Один із варіантів проведення ритмічних ігор наведений у Додатку .1 ( . 63)с



8

Основною метою роботи за першою частиною підручника “Математика81”
є розвиток у дітей мислення, пам'яті, мовлення, творчих здібностей,
формування позитивної мотивації навчання. Діти вчаться спостерігати й
виражати в мовленні властивості предметів, групувати предмети за спільними
властивостями, порівнювати, додавати й віднімати сукупності предметів.
Встановлюються взаємозв'язки між частиною й цілим, які лежать в основі
вивчення найважливіших питань програми 18го класу, а саме:

– ціле дорівнює  сумі частин;
– щоб знайти частину, треба від цілого відняти другу частину.
Діти засвоюють цифри 186 і лічбу в межах шести, принцип прилічування й

відлічування одиниць на числовому відрізку, порівняння сукупностей за
кількістю за допомогою складання пар.

Знання, уміння й навички, котрими повинні оволодіти учні в результаті
роботи за підручником "Математика81“, частина 1:

1. Уміння розв'язувати задачі на пошук закономірностей на рівні завдань,
запропонованих у підручнику (уміння продовжити послідовність цифр
або геометричних фігур; уміння самостійно скласти послідовність, яка
містить певну закономірність; уміння знайти порушену законо8
мірність, виявити спільну ознаку групи предметів і т.д.).

2. Розвиток мовлення: уміння змалювати властивості предмета, пояснити
подібність і відмінність предметів, обґрунтувати свою відповідь і т.д.

Матеріал підручника передбачає можливість роботи по ньому дітей
різного рівня підготовки: сильних, середніх і слабких.Тому виконання всіх
завдань з підручника не є обов'язковим для кожної дитини.

Види робіт на уроці необхідно урізноманітнювати. Урок повинен
включати й усні вправи, і роботу в зошитах у клітку, і дидактичні ігри. Робота
з зошитом8підручником не повинна перевищувати, як правило, 15820 хвилин.
Вона передбачає, в основному, самостійне виконання учнями завдань,
підготованих спочатку у фронтальній роботі з аналогічними, але іншими
завданнями. Час виконання завдання звичайно обмежується (182 хвилини,
іноді до 5). Потім завдання перевіряється за допомогою кодоскопа або
переносної дошки. Діти порівнюють свій розв'язок зі взірцем та виставляють
собі відповідно ”+” або”–”. Таким чином, у дитини формується здатність до
самоконтролю. На перших етапах навчання важливішим є не те, що завдання
відразу віконане вірно, а те, що в ньому вірно виправлені всі допущені
помилки.

МАТЕМАТИКА – 1,
ЧАСТИНА 1
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1. Продовжи:

3. Порівняння, додавання й віднімання сукупностей предметів і т.д.
4. Усна лічба до 10 й назад. Лічба до 20 через 2 і до 30 через 3 у процесі

ритмічних ігор.
5. Розбиття сукупностей предметів на частини за заданою ознакою.
6. Уміння зображувати числа від 1 до 6 за допомогою точок і цифр,

знання їх властивості. Додавання й віднімання в межах 6 (на рівні
навички).

7. Установлення взаємозв'язку між частиною й цілим за заданим
розбиттям, наприклад: (мал. с. 20).

8. Використання числового відрізка для додавання й віднімання чисел.
9. Порівняння чисел у межах 6 за допомогою знаків >, <, = (безпосереднє й

складанням пар).

Результати навчання за підручником
"Математика – 1", частина 1

В

М

Ф

Ф

2

4

6

6

М

В

В

М

4

2

2

4

6

6

4

2

Ф

Ф

М

В

=

=

=

=

=

=

=

=

+

+

–

–

+

+

–

–

2. Виконай додавання й віднімання:

=

=

+

–

а)

б)
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3. Розбий круги на частини й заповни пропуски:

9. Склади малюнок для виразу 2 + 4.

7. Придумай приклади на додавання й віднімання з відповіддю 5.
8. Порівняй кількість трикутників і кружків:

4. Запиши всі числа до 6 за допомогою точок і цифр.
5. Виконай дії: 6 – 3,  4 + 1 – 3,  5 – 4 + 1  і  т. д.
6. Покажи стрілкою додавання й віднімання на числовому відрізку й

запиши відповідь:

1    2    3    4    5    6

Для контролю знань учнів учитель проводить невеликі перевірні роботи за
пройденим матеріалом на 5810 хвилин. Підсумкову контрольну роботу можна
скласти на друкованій основі з завдань РН (для запису прикладів на друкованій
основі лініються клітки). Рівень складності підсумкової контрольної роботи
може варіюватися в залежності від рівня підготовленості класу й конкретних
умов роботи.

Оскільки зміст курсу значною мірою відрізняється від традиційного,
доцільно на батьківських зборах роз'яснювати батькам цілі та зміст роботи на
кожному етапі навчання, а також заздалегідь познайомити їх з “Результатами
навчання”.
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Спочатку йде робота над формуванням операції :аналіз через синтез
учитель показує дітям різні предмети, а вони намагаються помітити й назвати
якомога більше їхніх якостей (наприклад, блюдце блакитне, кругле, ставиться
під чашку, скляне й т.д.).

Роботу з формування операцій можна почати зпорівняння й узагальнення
порівняння предметів за кольором.

1. Учитель показує групи по 283 предмети однакового кольору:

– Якого кольору предмети?
– Назвіть інші кольори.
– Назвіть три предмети білого (синього, рожевого й т.д.) кольору.

2. На фланелеграфі або магнітній дошці виставлено 12815 предметів
різного кольору так, щоб утворилася таблиця. Спочатку вчитель знайомить
учнів із поняттям “рядок” і “стовпець” таблиці.

– Скільки рядків у вашій таблиці?  Скільки стовпців?
– Назвіть предмети 18го рядка, 18го стовпця. Якого вони кольору?
– Який предмет розміщений у 28му рядку й 48му стовпці? Назвіть

предмети такого ж кольору, як цей предмет.

Потім обговорюються різні питання, пов'язані з порівнянням предметів
за кольором, наприклад:

– Назвіть предмети блакитного (оранжевого й т.д.) кольору.
– Назвіть предмети такого ж кольору, як автомобіль. (Шарф, яблуко й

т.д.).
– Покажіть блакитний предмет.кожен
– Покажіть у оранжеві предмети.сі

3. Робота з таблицею № 1, с. 3.

–  Що спільного в усіх предметів І рядка (ІІ, ІІІ рядка)?
–  Назвіть предмети з оточення такого самого кольору, як огірок.
– Який предмет розміщений у ІІ стовпці та в ІІІ рядку? Якого він кольору?
–  Назвіть жовтий предмет.кожен
–  Обведіть у жовті предмети лінією.сі
–  Які ще кольори предметів ви знаєте?
– Чим відрізняються один від одного предмети в І рядку (формою, матеріа8

лом, з якого вони зроблені й т.д.)?
– Що спільного в усіх предметів І стовпця (ІІ, ІІІ, ІV стовпців)?

Основна мета
1. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.
2. Вивчення властивостей предметів, за допомогою котрих
виділяються ті чи інші сукупності (колір, форма, матеріал,
призначення й т. д.).

Урок 1



12

4. Гра “Відгадай предмет”.
– Я задумала предмет. Це зелена іграшка. Назвіть його.
– Я задумала предмет. Він розташований у ІІІ стовпці, але не червоний і не

зелений. Який це предмет?
– Задумайте предмет й опишіть його. Де він розміщений?
Рядок із кружків, який відділяє першу таблицю від другої, слугує, по8

перше, для вправ з лічби, а по8друге, для того, щоб позначити спільну
властивість цих фігур – усі вони є кругами. Можна спитати: “Скільки синіх
кругів? Червоних і зелених? Синіх і жовтих? Скільки нечервоних кругів?
Скільки несиніх і незелених? Скільки великих і скільки маленьких?

Аналогічна робота присвячена питанню про форму тіл. Почати її треба
також із розгляду реальних предметів. Учитель показує учням по 283 предмети
однакової форми (кулі, циліндра, конуса, піраміди, паралелепіпеда8коробки).
Учні повинні знайти подібність і відмінність цих предметів. Назви тіл можна
сказати дітям, але спеціально завчати їх не варто. Набагато важливіше
актуалізувати увагу на пошукові предметів тієї самої форми (повітряна куля –
апельсин – кавун; діжка – колода – банка; коробка – пенал – класна кімната й
т.д.).

Потім проводиться робота з таблицею в За цією таблицею№ 2, с. 3.
можна поставити питання, аналогічні тим, котрі розбиралися в першому
завданні:

–  Що спільного в усіх фігур І рядка (ІІ, ІІІ рядка)?
–  Назвіть предмет із оточення такої ж форми,  як м'яч.
–  Я задумала предмет. Він у І рядку та в ІV стовпчику. Що це?
–  Задумайте предмет і поясніть,  як його знайти.
Слід обговорити зі школярами, які ще форми предметів вони знають.

Якщо залишиться час, корисно виявити спільну властивість предметів,
розташованих у І, ІІ та ін. стовпчиках (скляні предмети, іграшки й т. д.).

Уміння виділяти властивості предметів формує в учнів здатність помічати
певні закономірності. З цією ж метою виконуються вправи в кінці сторінки:
діти повинні відгадати, за яким законом ідуть палички й крапки, і продовжити
рядок до кінця. Ці вправи необхідні також для розвитку навичок письма. Вони
пропонуються систематично на кожному уроці. Фігури, намальовані більш
світлим тоном, передбачені для обведення.

Для розвитку творчих здібностей корисно, щоб діти самостійно
придумували загадки про властивості предметів, складали послідовності й
узори, угадували правила розміщення предметів і фігур, придумані іншими
дітьми.

Можна запропонувати їм певну послідовність, навмисно порушивши
правило. Задача дітей – визначити правило та знайти, де воно порушене.

Завдання на виділення властивостей одного предмета, знаходження
подібності й відмінності деяких предметів регулярно включаються й у наступні
уроки. Важливо навчити дітей проговорювати помічені ними властивості й
закономірності, вислухувати відповіді один одного, обґрунтовувати свою
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відповідь. У класі повинна скластися атмосфера пошуку ідей, у якій кожна
дитина прагне висловитися, але в той же час із повагою ставиться до думок,
висловлених іншими дітьми.

Уже на першому уроці можна почати навчання дітей ритмічним іграм*.
Поки мова повинна йти лише про ритмічний малюнок (одночасне виконання
під лічбу рухів: плеснути в долоні, доторкнутися до долонь один одного й т. д.).
Лічба ведеться хором на кожен рух до 10 й назад. При цьому числа, кратні 2,
проговорюються в момент торкання долонями.

До цього уроку доцільно підготувати дидактичний посібник, котрий потім
можна використати й на наступних уроках. Він складається з 96 геометричних
фігур трьох форм (круги, трикутники, квадрати), двох розмірів (великі й
маленькі) і чотирьох кольорів (червоні, сині, жовті, зелені) по 4 однакові
фігури кожного виду:

Урок можна почати з дослідження вмісту конвертів або “каси фігур”
(“читання листів”):

–  Яка форма у фігур?  Який розмір?  Який колір?
– Знайдіть 2 які8небудь однакові фігури. Назвіть їхні ознаки (наприклад,

великі червоні квадрати).
– Покажіть 2 різні фігури. За якими ознаками вони відрізняються? Чи є в

них спільні ознаки?
– Назвіть ознаки (колір, форма, розмір) будь8якої обраної фігури.
– Знайдіть серед фігур маленький синій трикутник, великий червоний

круг і т.д.

Усі фігури можна розмістити за формою в 4
конверти, виділивши в кожному конверті по 2
відділення для великих і маленьких фігур. Ще
краще розмістити фігури в “касі фігур” (мал. 1).

ч, с, ж, з ч, с, ж, з ч, с, ж, з

Мал. 1.

* Див. у Додатку . 63).1 (с

Основна мета
1. Знайомство з формами плоских фігур (круг, трикутник,
прямокутник, квадрат).
2. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Урок 2



14

– Виберіть 2 які8небудь фігури й порівняйте їх за кольором, формою,
розміром.

На наступних уроках можна продовжити ту саму роботу, поступово
ускладнюючи завдання:

– Знайдіть великий синій, але не квадрат. (2 розв'язки: , ).

– Знайдіть маленький квадрат. (3 розв'язки: , , .незелений )

с с

ч с ж

або 3 ознаки: і т. д.

дві ознаки: і т. д.,

Аналогічно можна вишиковувати ряди з фігур, щоб змінювалися

(наприклад, і т. д.).

– Викладіть одна за одною фігури так, щоб кожна наступна відрізнялася
від попередньої однією ознакою

ч ч жж ж ж

зч

ч чж

сж

сс

с

Важливо те, що ці завдання допускають Коженрізні варіанти розв'язку.
учень знаходить свій варіант, обґрунтовує його, слухає обґрунтування інших
дітей, виправляє помилки. Усе це сприяє інтенсивному розвитку розумових
операцій, мовлення, творчих здібностей, варіативного мислення.

Після роботи з моделями фігур можна розбити учнів на 3 групи й кожній
групі дати завдання вишикуватися так, щоб утворилась одна з трьох розгля8
нутих фігур: круг, квадрат, трикутник. Потім квадрат треба перебудувати в
трикутник й обговорити, у чому відмінність цих фігур (поки достатньо
зазначити, що у квадрата всі сторони рівні, а в прямокутника – ні).

При вивченні фігур та їхніх назв слід звернути увагу дітей на предмети,
які мають таку ж форму: форму круга – дно стакана, консервної бляшанки й
т. д.; форму прямокутника – двері, вікно, долівка, стеля, стіна й т. д. Якщо на
уроці залишиться час, то можна показати учням інші чотирикутники: ромб,
паралелограм, трапецію.

Потім учні працюють за підручником. До таблиці “Круги” в ,№ 1 с. 4
учитель ставить питання:

–  Скільки тут кругів?
– Скільки з них червоних? Скільки жовтих? Скільки синіх і зелених?

Скільки нечервоних?
–  Скільки великих кругів і скільки маленьких?
Аналогічні питання про трикутники можуть поставити самі діти. У

таблиці “Прямокутники” виділена частина “Квадрати”. Уже на цьому етапі
можна звернути увагу дітей на те, що квадрати – це теж прямо8
кутники (подібно до того, як дівчата класу – це теж учні класу). Одначе
загострювати увагу дітей на цьому питанні й утрачати багато часу на його
обговорення поки не слід. Разом із тим, вирішуючи питання про число
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прямокутників, треба сказати, що всього їх 1 , із них 5 квадратів, а1 6
прямокутників квадратами не є.

Перед виконанням завдань, до яких не подані тексти умов, учитель
звичайно ставить питання: “Що тут цікавого?”, “Чому так розфарбовані
фігури, проведені лінії?”, “Як ви думаєте, що тут потрібно зробити?”. Пошук
відповідей на ці питання сприяє розвиткові розумових операцій, таких як
аналіз, порівняння, узагальнення, аналогія.

У завданні діти самі можуть помітити, що фігури різної форми№ 2, с. 4
розфарбовані різними кольорами. Тому природно припустити, що фігури
однакової форми треба фарбувати одним кольором. Колір для кожної форми
фігур на рожевій плашці задають самі діти.

Завдання учні виконують за аналогією до заданого зразка. Лінією№ 3, с. 5
сполучені жовтий із жовтим курчам. Значить, тут визначальнаметелик
властивість – колір. Виходячи з цього, треба провести лінії, які сполучають
червоний помідор із червоною ягодою, і т. д. У завданні з геометричними
фігурами визначальною ознакою є форма (оскільки лінією сполучені два
прямокутники). Тому й інші лінії повинні сполучити фігури однакової форми
(квадрат із квадратом, круг із кругом і т. д.). Значення завдання за малюнком
підручника повинні пояснити самі діти. Бесіда може проходити так:

– Як ви думаєте, чому сполучені лінією лимон і курча? (Обидва жовті.)
– Що треба зробити в цьому завданні? (Сполучити лінією предмети одного

кольору.)
– А чому на правому малюнку сполучені червона й зелена фігури?

(Прямокутники.)
– Що ж потрібно тут зробити? (Сполучити лініями фігури однієї форми.)
Після виконання завдання дітей можна спитати, чим відрізняються

геометричні фігури лівого стовпця від фігур правого стовпця (маленькі й
великі).

У завданні треба знайти закономірність (синій, жовтий, синій,№ 4, с. 5
жовтий і т.д.) і продовжити розфарбування ланцюжка. Треба звернути увагу
дітей на те, що початок ланцюжка позначений вузликом (обвести його
червоним кольором).

Завдання носить логічний характер. Його треба розібрати№ 5, с. 5
обов'язково, оскільки воно готує учнів до роботи з логічними таблицями з
кількома ознаками, які змінюються. Тут треба зрозуміти закономірність зміни
прапорців. У лівій таблиці в перших двох рядках і перших двох стовпцях
кольори всіх прапорців різні, тому, щоб зберегти цю закономірність, треба в
порожню клітку намалювати синій прапорець. З цих же міркувань у порожню
клітку правої таблиці треба намалювати трикутний прапорець.

У прописах діти вчаться малювати квадрати, кружки й трикутники.
Продовжується робота над ритмічними вправами. Вони повинні ставати

більш синхронними, пришвидшується їхній темп. На подальших уроках,
засвоївши лічбу до 10 й назад і добившися чіткого, ритмічного виконання рухів
у досить швидкому темпі, діти засвоюють ритмічну лічбу до 20.

На це може піти 283 тижні.



У завданні № 1, 6 треба розфарбувати круги так, щоб порядок кругівс.
на обох нитках збігся. Труднощі пов'язані з тим, що нитки направлені в різні
боки (початок кожної з них позначено вузликом). Аналогічний характер має
задача , але тут учні самі вибирають колір намистинок. У задачі№ 2, с. 6
№ 3, с. 6 треба розфарбувати кружки в банці так, щоб вийшли ті самі кружки,
що й на нитці. Учитель сам може підготувати аналогічне протилежне завдання:
розфарбовані кружки в банці, а треба розфарбувати їх на нитці. При
цьому кожного разу, розглядаючи розташування намистинок на нитці,
треба проговорювати їхній порядок (перша намистинка зелена, друга синя
й т. д.).

При вивченні поняття порядку корисно вишикувати дітей відповідно до
певного порядку: за зростом, за віком, за порядком номерів і т.д. Можна
перелічувати в прямому й оберненому порядку різні предмети. Наприклад, за
малюнками (мал. 2) запропонувати такі питання й завдання:

– Полічіть усіх по черзі. (Перший – хлопчик, друга – рибка й т.д.).
–  Яким числом стоїть зайчик?  Гриб?
–  Хто розміщений поруч із метеликом?  Перед ним?  Після нього?
–  Яким числом з кінця стоїть кошеня?  Гриб?
Дуже люблять діти гру на розвиток уваги: вони заплющують очі, а вчитель

змінює порядок предметів або прибирає який8небудь предмет. Треба відновити
порядок.

Продовжується робота зі знайомства учнів із формами геометричних
фігур. Для цього можна використати дидактичний посібник, з яким вони
працювали на попередньому уроці. У завданнях гео№№ 4, 5, 7, с. 6�7 8
метричний матеріал закріплюється.

Завдання усне. У треба розповісти, що змінюється при№ 4, с. 6 № 4 (а)
переході від однієї картинки до другої (з'явилося вікно, з труби пішов дим і
т.д.). У треба також назвати зміни для кожної пари фігур (форма й№ 4 (б)
колір). Для розвитку мовлення дітей важливо, щоб вони самостійно прогово8
рювали характер змін, які відбуваются, наприклад: змінилася форма (був
квадрат, а стало коло); змінився колір із червоного на синій, і т. ін.

Основна мета
1. Знайомство з поняттям “порядок”.
2. Порівняння фігур за кольором і формою, уміння виразити
в мовленні ознаки подібності й відмінності.
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Урок 3

16

М .ал. 2



Завдання передбачено для самостійного розв'язання. У№ 5, с. 7 № 5 (а)
треба зафарбувати фігури так, щоб змінився колір, а в № 5 (б) намалювати
фігуру того самого кольору, але іншої форми. В обох випадках розв'язок
неоднозначний, але вірний будь8який, при котрому виконуються задані умови.
Різні розв'язки обговорюються в класі. Це завдання можна розв'язувати
також із коментуванням.

У завданні треба розфарбувати малюнки так, щоб фігури№ 7, с. 7
однакової форми були розфарбовані однаковим кольором. Додому учням
можна запропонувати аналогічне завдання творчого характеру: скласти з
геометричних фігур свої малюнки й розфарбувати їх.

У завданні треба знайти закономірність і продовжити розфарбу№ 6, с. 7 8
вання ланцюжка.

Як ми вже зазначали, до уроків доцільно включати вправи, які
виконуються в зошиті в клітку. Учитель складає їх або підбирає в методичній
літературі за власним розсудом. Наведемо кілька прикладів таких вправ:

– Обведіть у зошиті 5 кліток (7 кліток).
– Обведіть стільки кліток, скільки предметів на дошці (гриби, яблука,

трикутники й т. ін.).
– Намалюйте 6 трикутників. З них 2 розфарбуйте в синій колір, а решту –

в жовтий. Скільки вийшло жовтих трикутників?
– Поставте точку. Не відриваючи олівця від паперу, перемістіться в правий

верхній кут клітки, потім на 2 клітки вгору, 3 клітки праворуч, 2 клітки вниз, у
правий нижній кут і на 5 кліток ліворуч. Що нагадує фігура, яка вийшла?
Домалюйте її.

– Знайдіть закономірність і продовжіть ряд: ...
– Намалюйте бордюр або послідовність фігур, яка містить певну

закономірність.
– Намалюйте стільки кіл, скільки точок залишилося в лічилці:

Раз, два, три, чотири, п'ять,
Вийшли точки погулять.
Раптом гумка вибігає
І одну з них витирає.
Що робить тепер?  Завважте:
треба креслити уважно.

– Поставте стільки точок, скільки звуків у відгадці:

Голі поля,  мокне земля,
Дощ поливає – коли це буває?

(Осінь.)
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Основну увагу на уроці приділяють розрізненню фігур за величиною та
встановленню порядку збільшення й зменшення. Спочатку вчитель фіксує цю
відмінність, показуючи предмети, однакові за формою, кольором, призна8
ченням, але різні за розміром.

Малюнок допоможе пояснити учням, що поняття "великий" і№ 1, с. 8
"маленький" відносні. Так, друга жаба велика порівняно з першою, але
маленька порівняно з третьою. Крім того, можна помітити, що жаби на
малюнку розміщені в порядку збільшення їхнього розміру, змінюється колір
їхніх бантів.

Тема зменшення й збільшення продовжується в завданнях №№ 2�3,
с. 8�9. За поданими зразками учні повинні самі встановити зміст завдання.
У в лівому стовпці треба стрілочками показати порядок зменшення, а в№ 2
правому стовпці – порядок збільшення. У ліворуч від даної фігури треба№ 3
намалювати таку саму фігуру, але зменшену, а праворуч – збільшену.

У завданні треба порівняти кожну пару предметів за кольором,№ 4, с. 9
формою та розміром.

Порівняння геометричних фігур продовжується в роботі з геометричним
лото. Особливу увагу в процесі виконання цих завдань слід звернути на
розвиток мовлення дітей і варіативності мислення.

На цьому й наступних уроках дітям пропонуються завдання, які роз8
ширюють їхні уявлення про властивості предметів (смак, запах, призначення,
матеріал, з якого предмети зроблені й т. ін.). Наведемо приклади таких
завдань.

Завдання 1. Знайти подібність і відмінність деяких предметів. Це можуть
бути:

а) дві ложки – одна дерев'яна, інша металева (відмінність матеріалу, з
якого зроблені ложки, але однакове призначення);

б) сіль і сахар (однаковий колір, але різний смак);
в) два флакони духів (однакове призначення, але різний запах духів, колір

і форма флаконів і т. ін.).
Завдання 2. Зафарбувати фігури однакової форми в червоний колір

(мал. 3). Скільки вийшло червоних фігур?

Основна мета
1. Розширення уявлень дітей про властивості предметів.
Порівняння предметів за розміром.
2. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Мал. 3.

Урок 4
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У завданні треба визначити колір нерозфарбованих намистинок,№ 5, с. 9
виходячи з умови, що намистинки в банці й на нитці однакові (у банці треба
розфарбувати обидві намистинки в синій колір, а на нитці – у червоний,
жовтий і зелений). Задача має декілька варіантів розв'язання.

У прописі продовжується робота з розвитку графічних навичок і
підготовки дітей до написання цифр. Одночасно ці завдання скеровані на
розвиток розумових операцій, оскільки в кожному з них потрібно продовжити
ряд відповідно до заданої закономірності.

На даних уроках вивчаються узагальнюючі поняття, тобто поняття, які
позначають не окремі предмети, а класи предметів (наприклад, слон, кенгуру,
мавпа, ведмідь, єнот, заєць – тварини). Учитель спочатку показує дітям набори
малюнків, для яких треба знайти спільну назву (наприклад: стіл, стілець,
крісло, ліжко – меблі; чашка, блюдце, тарілка, чайник – посуд і т. д.). Потім
учні повинні назвати інші предмети, які входять до даної групи (наприклад:
шафа, диван, письмовий стіл – це теж меблі; склянка, бокал, блюдо також є
посудом і т. ін.).

Аналогічна робота проводиться з малюнками на підручника.с. 10�11
У зв'язку з цими малюнками можна ставити перші питання з класифікації.
Наприклад, про тварин задають питання: "Яких ще тварин ви знаєте? Які
тварини дикі, а які свійські? Чи є тварини, котрі літають? Чи є дикі, але не
хижі тварини? Чи бувають хижі свійські тварини? На кого полює кішка?"
і т. д.

Подібні питання задають про птахів: "Які з цих птахів дикі, а які свійські?
Які з них хижі, а які ловлять комах? Чи є дикі, але не хижі птахи? Які з птахів
плавають по воді? Яких ще птахів ви знаєте?"

Про ягоди можна спитати: "Які ягоди ростуть у лісі, які в садку, а які на
болоті?" Аналогічні питання можна поставити про риб, фрукти, квіти, комах.

Ці уроки слід використати також для прищеплення почуття охорони
природи. Дітям можна розповісти, що в природі немає абсолютно шкідливих
тварин, що вовк полює головним чином на хворих тварин. Можна розповісти
про заповідники, де заборонено полювати, про шкоду браконьєрства, про
необхідність охороняти риб під час нересту, про охорону диких квітів і т. д. Цим
самим здійснюється зв'язок питань, що розглядаються, з навколишнім світом.
Учитель може використати на цьому занятті різні лото.

У завданні учні повинні знайти вази однакової форми й№ 1, с. 11
зафарбувати їх однаковим кольором. У завданні треба заповнити№ 2, с. 11
пусті клітинки так, щоб вийшли однакові смужки: прапорець, повітряна
кулька, квітка.

Основна мета
1. Початкові знання з абстрагування й класифікації.
2. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
5;6
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На уроці 6 триває робота з абстрагування й класифікації. У завданні
№ 1, с. 12 усі тварини розбиті на дві групи. Кожна група позначена замкненою
лінією, яка є символом об'єднання предметів в одну сукупність. Учні повинні
визначити загальну ознаку тварин у кожній групі (свійські й дикі).

У завданні вони спочатку знаходять ознаки, за якими можна№ 2, с. 12
згрупувати предмети (іграшки, квіти, діти), а потім самостійно позначають
частини замкненими лініями. Аналогічний характер має завдання № 3, с 12..
Замкненими лініями учні повинні показати частини, на які розбиваються дані
5 фігур за формою, кольором і розміром:

а) за кольором; б) за формою; в) за розміром.
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Мал. 4.

Як і більшість завдань з підручника, діти виконують його самостійно
протягом 283 хв., зіставляючи потім свій розв'язок зі зразком і виправляючи
припущені помилки (тому проводити лінії спочатку краще простим олівцем).
Перед виконанням завдання доцільно проговорити, які фігури ввійдуть до
кожної частини. Після проведення ліній можна звернути увагу дітей на склад
п'яти: що 5 – це 4 і 1 (мал. 4 а) або 2 і 3 (мал. 4 б, в)., ,

Завдання потребує об'єднати зображені предмети в групи№ 4, с. 13
"Овочі", "Автомашини", "Музичні інструменти" і т.д., які теж потрібно
обвести замкненими лініями. Про ці групи ставляться питання, наприклад:
"Які ще овочі ви знаєте?", "Які ще бувають види автомашин?" і т.д. Ці питання
можна ставити в ігровій формі. Виграє той, хто останнім назве предмет даної
групи. Щоб діти краще роздивилися картинки, можна запропонувати їм удома
до уроку розфарбувати некольорові малюнки цієї таблиці.

Аналогічні завдання можна виконувати з геометричним лото. Виклавши
різні види фігур, учні повинні розбити їх на частини за кольором, формою,
розміром. Щоб показати групи, що вийшли, треба розсунути фігури на парті в
різні боки. Набори фігур можуть бути найрізноманітнішими, наприклад:

1) 2) 3)

При цьому вже на даному етапі можна досліджувати шляхом перелічення
склад чисел: 4 – це 3 і 1, 2 і 2 ; 5 – це 1 і 4, 2 і 3 ; 6 – 1 і 5, 2 і 4 , 3 і 3.

Корисною з точки зору розвитку навичок абстрагування й класифікації є
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гра "П'ятий зайвий", яку дуже люблять діти. Учитель називає (або показує)
5 предметів, з котрих 4 предмети мають спільну ознаку, а 5 – ні. Причому для
однієї й тієї самої групи предметів можна розглядати різні ознаки. Наприклад,
у групі предметів "помідор, яблуко, пиріжок, пароплав, пастила" можна
виділити зайвий предмет "пароплав", якщо розглянути ознаку "їстівне". У цій
самій групі предметів зайвим буде "яблуко", якщо за визначальну ознаку
обрати початкову літеру (літеру "п").

Тут, як і раніше, діти продовжують опановувати усну нумерацію (ритмічні
ігри, перелічування предметів), виконують завдання на пошук законо8
мірностей, на визначення подібності й відмінності предметів, про які мова
йшла вище. Ці завдання вчитель пропонує в усній фронтальній роботі.

На цих уроках відбувається порівняння двох сукупностей (множин)
предметів. При цьому допускається повторення предметів у множині, тобто,
говорячи мовою суворої математики, розглядаються не множини, а мульти8
множини, або, як зараз прийнято називати, “мішки”. Сукупності (групи,
“мішки”) рівні, якщо вони складаються з одних і тих самих предметів або фігур
незалежно від їхнього порядку.

Спочатку вчитель розкриває поняття рівності сукупностей, уводить
знаки = і , розглядаючи з учнями різні групи предметів і розкладаючи їх до�

целофанових мішків.
Почати можна з ігрової ситуації, наприклад, про те, як мама купувала

подарунки Тетянці та Іванку. Тетянці купила яблуко – й Іванку яблуко,
Тетянці апельсин – і Йванку апельсин, Тетянці льодяник, а Іванку – шоко8
ладку (усі предмети розкладаються до мішків). Чи рівні подарунки?

Очевидно, діти скажуть, що подарунки нерівні, оскільки в Тетянки
льодяник, а у Йванка – шоколадка. Звідси висновок, що сукупності (“мішки”)
рівні, коли вони складаються з одних і тих самих предметів.

Для подальшої роботи доцільно закріпити на магнітній дошці або
фланелеграфі моделі “мішків”: вирізані з цупкого паперу (наприклад,
оксамитового) контури двох мішків розміром 20 30 см. Розкладаючи до мішків�

картинки й геометричні фігури, діти встановлюють між сукупностями
відношення = або .�

Тут також доцільно попрацювати і з буквами з розрізної азбуки. Чи є
рівними “слова” ЛІД і ЛІС? Ні, оскільки в одному з них Д, а в іншому С. А
“слова” МИР і РИМ? В одному з них М – і в іншому М, в одному И – і в іншому И,
в одному Р – і в іншому Р. Значить, “слова” рівні (зрозуміло, що під словами тут
розуміють сукупності букв).

Основна мета
1. Порівняння сукупностей предметів за допомогою знаків
= і .�

2. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
7;8
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Потім діти виконують завдання , у якому треба пояснити, чому в№ 1, с. 14
першому випадку між мішками стоїть знак =, а в другому – знак . Для цього�

достатньо виявити, що в перших двох мішках лежать однакові предмети (там
м'яч, коник і сурма – і там коник, м'яч і сурма, і т.д.), а в наступних двох
мішках – різні (у другому мішку замість груші – недогризок).

У завданнях треба вибрати правильний знак і поставити№№ 2�3, с. 14
його між мішками. При цьому учні повинні обґрунтувати вибір знака.
Наприклад, у у “словах” БУК і КУБ однакові букви, але записані в різному№ 3
порядку. Значить, між мішками треба поставити знак =. У “словах” ДОЛЯ і
ВОЛЯ буква Д змінилася на В, тому між мішками ставиться знак .�

У завданні потрібно обвести правильну відповідь (так) і№ 4, с. 14
закреслити неправильну (ні), пояснивши при цьому, чому мішки рівні.

На наступному уроці робота над порівнянням сукупностей продовжу8
ється. У завданні повторюється матеріал попереднього уроку.№ 1, с. 16
Завдання творчого характеру: учні самі повинні придумати фігури,№ 2�4, с. 16
які потрібно покласти в мішки, щоб запис був вірним. Ці задачі мають
неоднозначний розв'язок. Наприклад, щоб виконувалася рівність на мал. 5,
можна у другий мішок або взагалі нічого не класти, або покласти 1, 2, 3, 5
і т. д. будь8яких фігур.

Більш цікавим є випадок, коли до правого
мішка покладено 4 фігури, але рівність, проте,
виконується. Варіанти розв'язків, придумані
дітьми, необхідно обговорити в класі. У № 3
учні самі вибирають фігури, а в підбира№ 4 8
ють відповідні слова.

У завданні потрібно розкласти№ 5, с. 16
в мішки фігури, намальовані у верхньому
рядку, щоб вийшли рівні сукупності. Учні міркують так: “До першого мішка
кладемо білий квадрат (закреслюють білий квадрат у рядку та малюють його в
лівому мішку), і до другого мішка кладемо білий квадрат (знаходять у рядку ще
один білий квадрат, закреслюють його й малюють у другому мішку)”, і т.д.
Розв'язок показаний на мал. 6.
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Використовуючи моделі геометричних фігур, картинки, які є під рукою,
розрізну азбуку, учитель із легкістю може скласти аналогічні завдання на
порівняння мішків для фронтальної усної роботи. Корисні питання:
”Що потрібно додати в один із мішків, щоб можна було поставити знак
рівності?”, “Що треба прибрати з мішків, щоб можна було поставити знак
рівності?”, і т. д.

На підручника наведені вправи на повторення. У завданняхс. 15 і 17с.
№№5�6, с. 15 і № 7, с. 17 потрібно встановити подібності й вімінності малюнків
і геометричних фігур. Як і раніше, учні повинні проговорювати зміни, що
відбуваються. Наприклад, вони повинні сказати : ”Спочатку змінилася№ 5
форма – був зелений квадрат, а став зелений трикутник; потім змінився колір
із зеленого на жовтий та розмір з великого на маленький – став маленький
червоний круг”, і т.д. У діти розфарбовують фігури так, щоб при кожному№ 6
переході змінювалася лише одна ознака – колір або форма. Тут також розв'язок
неоднозначний, і кожна дитина повинна запропонувати свій варіант. Корисно
перед виконанням цього завдання викласти геометричне лото.

На цих уроках повторюється також класифікація сукупностей предметів
за різними ознаками. У завданні орієнтиром є форма, а у завданні№ 7, с. 15
№ 8, с. 17 – колір. Розв'язок оформлюється новим, незвичним для дітей
способом – кожна фігура овала поєднується з її еталоном поза межами овала.
Таким чином, тут використано прийом варіювання неістотних ознак, який
формує в дітей здатність до перенесення знань, і тому його потрібно
використовувати в підручниках якомога частіше. Після виконання цих
завдань можна спитати учнів: “За якою ознакою фігури розбиті на частини?”
(За формою, за кольором). “Які частини вийшли?” (Трикутники, круги й
квадрати; червоні, сині, жовті й зелені фігури).

У завданні треба розбити одну й ту саму групу з 6 фігур на№ 6, с. 17
частини за кольором, розміром і формою. Учні позначають частини
замкненими лініями, перелічуючи для кожного розбиття число фігур у
частинах. Таким чином, ще раз зазначається, що 6 – це 4 і 2, 5 і 1, 3 і 3 (рівності
й вирази поки не записуються).

У завданні положення трикутників на площині змінюється. Для№ 8, с. 15
того щоб зробити малюнки однаковими, треба “подумки” перетворити перший
малюнок. Перевірюючи правильність розв'язку, доцільно показати дітям ці
перетворення за допомогою моделі даної фігури.

У і прописах продовжуються завдання на пошук закономір№ 9, с. 17 8
ностей та розвиток графічних навичок.

До цього часу повинні бути вже засвоєні ритмічні вправи на лічбу до 10 й
назад. Починається робота з засвоєння ритмічних рухів і лічби до 20.
Просування повинне бути поступовим і природним: до 12, до 14, до 16, до 18,
до 20. Дуже важливо, щоб діти займалися цим із задоволенням.

�
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Мал. 7.

На цих уроках учні знайомляться з операцією, яка лежить в основі
додавання натуральних чисел і з переставною властивістю цієї операції.
Основна думка цих уроків: додати – значить об'єднати сукупності предметів.
Діти повинні чітко усвідомити, що доданки – це частини суми, а сума – ціле.
Наприклад, у записі А + Б = В доданки А і Б – це частини суми В.

1. Почати урок можна з гри (наприклад, "Купівля товарів у магазині"), у
процесі якої вміст двох або кількох "мішків" об'єднується в один "мішок".
Учитель розповідає про те, що в житті часто доводиться мати справу з
додаванням або об'єднанням сукупностей предметів в одне ціле, тому дія
додавання й буде сьогодні вивчатися на уроці.

Далі треба провести нове поняття через предметні дії дітей,
запропонувавши кожній дитині безпосередньо виконати додавання
сукупностей. Для цього в усіх дітей на парті повинні бути моделі трьох мішків,
по 2 набори однакових геометричних фігур, у кожному з яких по три синіх
трикутники й 2 зелених квадрати, а також по одній картці зі знаками "+" і "=".
Мішки можна вирізати з паперу, при цьому 2 мішки повинні бути поменше
(частини), а один побільше (ціле). Розміри фігур повинні відповідати розміру
мішків. У вчителя – такі самі демонстраційні фігури й мішки, з котрими він
працює на фланелеграфі.

Учитель пропонує учням покласти в один маленький мішок 3
трикутники, а в другий – 2 квадрати (усі дії з геометричними фігурами він
виконує на фланелеграфі разом із дітьми).

Потім він просить їх пересипати всі ці фігури до великого мішка (мал. 8):

Основна мета
1. Формування уявлень про додавання як об'єднання сукуп8
ностей предметів.
2. Уведення термінів "доданок", "сума", "вираз". Запис
додавання за допомогою знака "+".
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.
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Діти довідуються, що виконана дія називається , а те, щододаванням
вийшло в результаті додавання (вміст великого мішка), – Можнасумою.
запропонувати учням виразити термін "додати" своїми словами ("Поясніть, як
ви зрозуміли"). Вони можуть сказати: зсипати, покласти разом і т.д. Слід
акцентувати їхню увагу на синонімі цього слова – "об'єднати".

Далі вчитель ставить питання:
– Які фігури були в наших мішках спочатку? (3 синіх трикутники й 2

зелених квадрати).
– Щоб це запам'ятати, давайте розкладемо другий набір фігур до

маленьких мішків, як було раніше (мал. 9):

– Мішечки, які ми складали, називаються Назвіть Ідоданками. доданок
(3 синіх трикутники), ІІ (2 зелених квадрати). Доданки – цедоданок
частини суми.

– Знак "+" ставиться між доданками. Він означає, що їх можна об'єднати,
додати (мал. 10):

– Ліворуч у нас записана вона виражає, які доданки мисума;вираз:
об'єднували. А праворуч записана – те, що вийшло всума;результат
результаті об'єднання. Чи рівні ці дві суми? (Так.) Чому? (Складаються
з одних і тих самих фігур.) Значить, який знак можна поставити між
ними? (Знак "=".) Отримуємо (мал. 11):рівність

Таким чином, учні побудували загальноприйнятий запис додавання.

Мал. 9.
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Мал. 12.
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Зазначимо, що хоча назви компонент додавання й уведені до мовної
практики, добиватися від кожного учня їх заучування поки не варто. Значно
важливіше, щоб діти зрозуміли перетворень, які виконуються, нехайзміст
вони навіть і висловлять це власними формулюваннями. До назв компонент
додавання ми повернемося приблизно за місяць , коли ці(урок 10, М81, ч.2)
терміни стануть звичними для дітей. Там уже назви компонент спеціально
вивчаються з метою їх запам'ятовування й грамотного вжитку в мовленні.

На закінчення можна спитати в дітей:
Скільки було трикутників? (3) Скільки квадратів? (2) Скільки всього

вийшло фігур? (5) Чому дорівнює сума 3 і 2? (5)
Тут же, з метою випереджувальної підготовки, можна показати дітям

запис: 3 + 2 = 5.

2. Щоб учні більш глибоко усвідомили значення додавання й краще
запам'ятали терміни, доцільно підключити до формування цих понять рухи
дітей. Для цього на підлозі позначаються 3 овали8мішки (частини й ціле).
Овали можна намалювати крейдою, позначити стрічкою або тасьмою. Між
овалами ставляться відповідні знаки. В овали8доданки можна поставити
кілька дітей (наприклад, у перший овал – двох хлопчиків, а в другий – двох
дівчаток). Учитель дає завдання: "Перший доданок – поплескати в долоні!
(Хлопчики плескають у долоні.) Другий доданок – підняти руки! (Дівчатка
піднімають руки.) Сума – пострибати! (Усі разом стрибають.)" Потім
виконується додавання: діти перебігають до 38го овалу. Учитель може дати їм
завдання марширувати, присідати, стояти на одній нозі й т.д. Головне, щоб діти
засвоїли, що доданки – це частини суми, а сума – ціле, і краще запам'ятали
назви компонент додавання.

3. Потім ставиться питання про порядок доданків. Тепер дівчатка встають
у 18й овал, а хлопчики – у 28ий. У результаті додавання виходить та сама сума.
Після цього учні змінюють порядок доданків на своїх моделях (мал. 12).

Треба, щоб учні зробили спробу виразити отриманий результат своїми
словами. Після цього вчитель повідомлює загальноприйняте формулювання
переставної від переставлення доданків сума невластивості додавання:
змінюється.

4. Потім учні переходять до виконання завдань з підручника.
У завданнях фактично підбиваються підсумки роботи,№№ 1�2, с. 18

уже проведеної дітьми. Новим елементом тут є лише буквене позначення
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Їх читають так: трикутники й квадрати складають у сумі всі фігури;
квадрати й трикутники складають у сумі ті самі фігури.

У цих рівностях потім треба позначити підкреслюванням частини й
обвести в кружок ціле:

Т + К = Ф
К + Т = Ф

мішків. Бесіду по цих завданнях можна побудувати так:
– Чому мішок із трикутником позначений буквою Т? (З цієї букви

починається слово "трикутник").
– Чому квадрати позначаються буквою К? (З букви К починається слово

"квадрат").
– Яка дія виконана з мішками Т і К?  (Додавання).
– Назвіть 18ий доданок (3 трикутники), 28ий доданок (2 квадрати).
– Чому дорівнює  сума?  (3 трикутникам і 2  квадратам).
– Чим відрізняються суми Т + К і К + Т?  (Порядком доданків.)
– Чи рівні вони між собою? (Так.) Знайдіть у підручнику запис, який

показує, що ці суми рівні. (Т + К = К + Т.) Запишіть рівність у зошиті в
клітку.

– Ця властивість додавання називається . Повторіть назвупереставною
цієї властивості.

– Переставна властивість додавання читається так: від перестановки
доданків сума не змінюється. Повторіть.

Корисно в зошитах у клітинку записати з учнями рівності:

Щоб розібратися в цьому "протиріччі" зі встановленою переставною
властивістю додавання, треба просто запропонувати учням порівняти мішки
ЧОЛОВІК і ВІКЧОЛО: там Ч – і там Ч, там два О – і там два О й т.д. Значить,

Â²Ê + ×ÎËÎ = ×ÎËÎÂ²Ê

5. Завдання виконуються дітьми самостійно. На виконання№№ 3�6, с.18
кожного завдання дається по 182 хв., після чого діти зіставляють свій розв'язок
із готовим взірцем і в разі потребиі виправляють свої помилки.

У треба перевірити, чи правильно виконане додавання фігур, обвести№ 3
вірну відповідь і закреслити невірну. У треба зобразити в порожньому№ 4
мішку результат додавання, а в № 5 – правильно заповнити всі мішки. Тут
розв'язок неоднозначний, різні його варіанти повинні бути обговорені в класі.

У об'єднуються не фігури, а букви: зі складів МА і МА виходить№ 6
"слово" МАМА. Аналогічно, при додаванні "слів" ЧОЛО і ВІК виходить "слово"
ЧОЛОВІК. Щоб діти ясно розуміли, що в цих завданнях мова йде про
сукупність букв, а не про послідовності, доцільно ілюструвати міркування
буквами розрізної азбуки. Природне питання, яке може виникнути в дітей при
виконанні : чому змінюється сума, якщо змінити місцями доданки ВІК№ 6 (б)
і ЧОЛО:

Т К+ =  Ф
К Т+ =  Ф

+ =
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ніякого протиріччя немає: мішки рівні, і від перестановки доданків сума не
змінилася. Правда, у другому випадку не вийшло гри: з двох "слів"8доданків не
склалося нове "слово". Але для порівняння мішків це несуттєво, оскільки
порядок предметів у них не береться до уваги.

Таким чином, обговорення цього завдання дозволяє ще раз повторити за
умов перенесення знань і в ігровій формі принцип порівняння сукупностей і
переставну властивість додавання. Учні, знайомі з читанням, можуть самі
підібрати приклади на додавання зі "словами" так, щоб вийшла гра.

Додому учням слід обов'язково заропонувати придумати свої приклади на
додавання сукупностей: вони повинні знайти помилки в прикладах, які
виконав Буратіно. Наведені знайомі учням приклади на додавання, пошук
закономірностей, виділення сукупностей предметів, які мають спільну
властивість, порівняння сукупностей, розбиття сукупностей на частини за
даною ознакою. У всіх прикладах зроблено помилки: невірно визначений
порядок розфарбування намистинок, невірно виконано додавання й т.ін. Учні
повинні знайти помилки й виправити. Як справжні вчителі, помилки діти
можуть виправляти червоним олівцем або ручкою.

У завданні один квадрат у сумі треба змінити на трикутник, а№ 1, с. 19
також до мішка8суми треба домалювати трикутник. У завданні учні№ 2
закреслюють вузлик у другій нитці й малюють його на іншому кінці. У завданні
№ 3 треба в банці замість жовтої намистинки намалювати зелену, а в завданні
№ 4 № 5закреслити в овалах м'яч і сурму. Завдання можна виправити різними
способами: або поставити між мішками знак , або домалювати в правому�

мішку зелене коло, а в лівому зелений квадрат і т.д. Кожен учень може знайти
свій варіант виправлення помилки, важливо лише, щоб він правильно його
обґрунтував. Завдання № 6 також припускає кілька розв'язків: фігури можуть
бути розбиті на частини за кольором і формою. Правильне розбиття фігур учні
повинні позначити червоним олівцем (на мал. 13 пунктиром показані обидва
варіанти розв'язку).

а) б)

Уведені поняття систематично опрацьовуються на наступних уроках.
З цією метою можна давати завдання в зошиті в клітку, використовувати
моделювання на фланелеграфі, геометричне лото, залучати дії дітей. Задачі на
повторення вчитель включає в кожен урок за власним розсудом.

Слід також приділяти постійну увагу творчим роботам дітей. Їх можна
давати по кожній темі. Триває робота над ритмічними вправами.

Мал. 13.
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Основна мета
1. Формування уявлень про віднімання як про видалення з
сукупності предметів її частини.
2. Уведення термінів "зменшуване", "від'ємник", "різниця".
Запис віднімання за допомогою знака "–".
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
11;12

На даних уроках вивчається операція, яка лежить в основі віднімання
натуральних чисел. Основна думка, яку діти повинні засвоїти на цих уроках:
відняти – це значить узяти частину даної сукупності предметів. Як і при
вивченні додавання, діти повинні чітко усвідомити, що зменшуване – це ціле, а
від'ємник і різниця – його частини. Наприклад, із запису К – Б = М слідує, що
сукупність предметів К складається з частин Б і М.

Поняття про віднімання формується також на основі організації
предметних дій дітей з геометричними фігурами та з підключенням їх рухової
активності. Одначе слід мати на увазі, що пояснення тут повинне бути
продумане особливо ретельно, оскільки запис віднімання засвоюється дітьми
важче, ніж запис додавання.

1. Після гри, у котрій розкривається практична значущість дії відні8
мання, учні під керівництвом учителя моделюють віднімання сукупностей
предметів. У кожного на парті моделі 3 мішків, по 2 набори геометричних
фігур, які складаються з 1 зеленого трикутника й 3 білих кругів, картки зі
знаками "–" і "=". Мішки розташовані в наступному порядку: великий (ціле), а
потім 2 маленьких (частини). До великого мішка діти кладуть один із
наявних наборів (мал. 14).

Наведемо один із можливих варіантів бесіди, яку вчитель може провести
на даному уроці.

– Візьмемо трикутник із великого мішка та покладемо його до другого
мішка (мал. 15).

– Дія, яку ми виконали, називається відніманням. Як ви зрозуміли, що
значить "відняти"? (Узяти фігуру, відкласти, прибрати й т. ін.)

Мал. 14.

Мал. 15.
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– Які фігури залишилися в мішку? (3 круги). Фігури, що залишилися,
називають різницею. Це результат віднімання. Покладіть різницю до
третього мішка, у котрому ми показуємо результат дії.

– Фігури, які залишилися, можна позначити й по8іншому, за допомогою
знаку "–". Для цього до першого мішка покладемо фігури, які були спочатку
(3 круги й трикутник), а між першим і другим мішками поставимо знак "–"
(мал 17):

– Запис зліва теж позначає фігури, які залишилися, але він більш
докладний: у ньому показано, які фігури були спочатку та які фігури
взяли. Цей запис називається різницею8виразом.

– Тепер подивимося, як ви зрозуміли. Що позначає перший мішок? (Які
фігури були спочатку.) Що показує другий мішок? (Яку фігуру взяли.)
А третій мішечок? (Фігури, які залишилися.) Де тут ціле? (Перший
мішок.) Де частини? (Другий і третій мішки.) Де різниця8вираз? Де
різниця8результат? (Показують.)

– Отже, обидва записи різниці позначають одне й те саме: фігури, що
залишилися (у нас – 3 круги). Який знак можна поставити між цими
записами? (Знак "=".)

Щоб діти виразніше побачили, що різниця8вираз також позначає фігури,
що залишилися, можна провести стрілку, яка демонструє, що трикутник з
першого мішка забрали, відклали (мал. 18):

різниця8результат
(фігури, що залишилися).

Мал. 16.

різниця8вираз різниця8результат
(фігури, що залишилися) (фігури, що залишилися).

Мал. 17.
–

Мал. 18.

– =
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Далі вчитель повідомлює, що в записі віднімання кожен мішок має свою
назву. Перший мішок, з якого беруть фігури, називається ,зменшуваним
другий мішок – а третій мішок, як ми вже казали,від'ємником, різницею.

Зазначимо ще раз, що хоча назва компонент віднімання вводиться вже на
даному уроці, наполягати на їх обов'язковому вживанні дітьми зараз поки не
варто. Спеціальна робота з засвоєння цих термінів і грамотного використання
їх у мовленні буде проведена на подальших уроках, а поки діти поступово до них
звикають та запам'ятовують.

Разом із тим обов'язково слід звернути увагу дітей на те, що зменшуване –
це ціле, а від'ємник і різниця – частини. Після виконання завдання ,№ 1, с 20.
де наведені перетворення з фігурами ще раз повторюються й проводяться через
графічне моделювання, у зошиті в клітку записується відповідна буквена
рівність з уведеними раніше позначеннями:

Ф – Т = К
Далі там само діти малюють і розв'язують приклад на віднімання мішків:

який у буквеному вигляді записується так:
Ф – К = Т

Зіставляючи отримані рівності, учні повинні прийти до висновку: якщо з
цілого відняти одну з двох частин, то залишиться друга частина.

2. Отримані висновки повторюються й закріплюються ними в процесі
виконання дітьми рухів. На підлозі треба знову позначити 3 овали:
зменшуване, від'ємник і різниця (ціле й частини). До мішка8зменшуваного
можна поставити 2 хлопчиків і 3 дівчат. Потім 2 хлопчиків "віднімають"– вони
переміщуються до мішка8від'ємника, а дівчата переміщуються до мішка8
різниці. За завданням учителя виконавці ролей "зменшуване", "від'ємник",
"різниця" виконують певні дії: плескають у долоні, марширують, стрибають,
присідають і т.ін.

3. Завдання учні виконують самостійно з наступним№№ 2�4, с. 20
зіставленням зі взірцем розв'язку та виправленням помилок. При розв'язанні
прикладів частину, що видаляється, можна позначати стрілками, підкреслю8
вати, закривати пальцями або фіксувати іншим чином.

У завданні наведена послідовність одночасних змін кольору№ 5, с. 20
й форми – діти повинні проговорити, виразити в мовленні зміни, що
спостерігаються, а в – повинні скласти таку саму послідовність самі.№ 6, с. 20
Розв'язок неоднозначний, при обговоренні різних варіантів розв'язку діти
повинні обґрунтувати правильність вибору фігур у послідовності. Після
фронтального обговорення 283 розв'язків можна влаштувати взаємо8
перевірку, коли діти розбиваються парами й перевіряють один одного. Як
ми вже зазначали, аналогічні ланцюжки фігур з одним, двома й трьома
змінними ознаками можна складати з геометричного лото. У завданні № 7, с. 20
операція віднімання виконується не над сукупностями фігур, а над

– =з з
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й аналогічно

сукупностями букв – "словами". Можна використати більш короткий запис:

Ігри зі "словами" не тільки сприяють засвоєнню змісту додавання й
віднімання, але й допомагають швидше засвоїти читання та правопис слів.

На уроці 12 повторюється й закріплюється матеріал попередніх уроків.
Учні повинні знайти й виправити помилки в прикладах, розв'язаних Буратіно.
У завданні треба закреслити в різниці зайву фігуру – чорне коло, а№ 1, с. 21
також змінити білий трикутник на чорний. На цій самій сторінці в біле№ 2
коло в різниці треба замінити на квадрат, а білий трикутник – на чорний, а в
№ 3 № 4– дописати відсутню букву "А". У завданні "зайвим" предметом є
метелик "неїстівне". У логічній таблиці завдання Буратіно повинен був№ 5
дійсно поставити до пустої клітки прапорець синього кольору, але не
прямокутний, а трикутний, виходячи з того, що зміна прапорців у рядках і
стовпцях таблиці йде водночас за кольором і формою. Щоб отримати вірну
рівність у , праворуч потрібно написати "слово" ПИЛА. У помилка№ 6 №7
полягає в тому, що при переході від зеленого квадрата до синього змінився
тільки колір. Виправити її можна різними способами: намалювати синій
трикутник або червоний прямокутник, та ін. В останньому завданні порушена
закономірність. Щоб її відновити, треба закреслити один зайвий синій кружок.

Принципово важливе значення для подальшого навчання має встановлен8
ня на даних уроках взаємозв'язку між додаванням і відніманням. Паралельно з
цим уточнюється взаємозв'язок між порядковими й кількісними числівника8
ми, а також розглядаються деякі просторово8часові відношення.

У завданні учні повинні виконати додавання й віднімання№ 3, с. 22
двох сукупностей предметів. Виконуючи це завдання, треба повторити з ними
основні висновки, отримані на попередніх уроках:

–  Додати – це значить об'єднати сукупності предметів.
–  Від переставлення доданків сума не змінюється.
–  Доданки – це частини, а сума – ціле.
–  Відняти – це значить узяти частину.
–  Зменшуване – це ціле, а від'ємник і різниця – частини.

КРІТ,  МОРОЗИВО,  КОНФЕТІ .

РІЧКА,

Основна мета
1. Відпрацювання понять "додавання" й "віднімання", уста8
новлення взаємозв'язку між ними.
2. Установлення відповідності між порядковими й кількісними
числівниками.
3. Розгляд просторово8часових відношень: вище – нижче,
раніше – пізніше.
4. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
13;15
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Використовуючи ці висновки, учні повинні у завданні знайти за№ 6, с. 23
малюнком значення сум і різниць. Геометричні фігури на малюнку треба
розбити на частини за формою (трикутники й круги). За першою рівністю,
записаною внизу, легко здогадатися, що одна з частин (трикутники) позначена
буквою Т, друга частина (круги) – буквою К, а всі фігури – буквою Ф. Оскільки
від переставлення доданків сума не змінюється, то К + Т = Ф. Віднімаючи з усіх
фігур одну з частин, отримуємо другу частину, тому Ф – Т = К, Ф – К = Т (щоб
проілюструвати віднімання, можна закрити чи прибрати ту частину, яку
віднімають). Частини й ціле виділяються в отриманих рівностях за допомогою
введених раніше позначень:

Аналогічно виконуються завдання № 5, с. 25 № 4, с. 27і :

Якщо букв учні поки писати не вміють, то дані співвідношення можна
проговорити з ними усно.

Аналогічно виконуються завдання і , при цьому ступінь№ 5, с. 25 № 4, с. 27
самостійності дітей під час виконання завдань повинен постійно зростати.
Спочатку вони вставляють у рівності відсутні букви. Розв'язок обґрунтову8
ться, наприклад, так:

В + М = Р, оскільки об'єднавши великих і маленьких риб, отримаємо всіх
риб;

М + В = Р, оскільки від переставлення доданків сума не змінюється;
Р – В = М, оскільки віднімаючи від усіх риб великих риб, отримуємо

маленьких;
Р – М = В, оскільки віднімаючи від усіх риб маленьких риб, отримуємо

великих риб.
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Після цього треба знайти інші можливі розбиття. Наприклад, у № 4, с. 27
усіх риб можна розбити на частини за кольором (жовті й червоні). Приходимо
до рівностей:

Відсутні розбиття діти повинні намалювати в зошиті в клітку. Якщо вони
вже вміють писати букви, то для кожного розбиття корисно записати всі
можливі рівності, підкресливши в них частини й ціле.

Для складених буквених рівностей доцільно усно підібрати відповідні
числові рівності. Наприклад, рівності Р – Ж = Ч відповідає рівність 5 – 2 = 3,
оскільки всього риб 5, з них 2 жовті, а 3 червоні.

На попередніх уроках діти засвоювали порядкову лічбу до 10 (ланцюжки,
ритмічні ігри) і кількісну лічбу (встановлення кількості предметів у
сукупності). На даних уроках вони повинні усвідомити, що число, назване при
лічбі, є водночас і порядковим, оскільки вказує на порядок предметів при лічбі
(перший, другий, третій і т.д.), і кількісним, оскільки вказує на кількість усіх
перелічених предметів.

На уроках 14 і 15 порядкові числівники від 1 до 5 пов'язуються з їх
кількісним зображенням.

У завданні зображена черга до каси, причому колір костюмів№ 1, с. 24
гномів, які стоять у черзі, різний. Так само розфарбовані й прямокутники,
розміщені праворуч. Треба їх об'єднати в тому самому порядку, у якому стоять
гноми в черзі. При цьому кожному порядковому номеру співвідноситься певна
кількість точок.

У завданні на цій самій сторінці треба сполучити кілечки пірамідки№ 2
стрілками й розфарбувати так, як показано на малюнку ліворуч. Тут
встановлюється порядок розбирання пірамідки, причому порядкові числівники
знову співвідносяться з кількісними.

У завданні , навпаки, треба показати порядок збирання й№ 3
розфарбувати пірамідку відповідно до розфарбування кілечок. Як уже
зазначалося раніше, у процесі виконання вправ слід якомога частіше залучати
предметні дії дітей та їх рухову активність. При цьому сама постановка завдань
повинна стимулювати розвиток розумових операцій і мовлення дітей.

На уроці 15 зіставлення порядкових і кількісних числівників
пов'язується з вивченням часових відношень "раніше8пізніше", котрі
ілюструються малюнками.

У завданнях учні повинні визначити, що було раніше, а що№№ 1�2, с. 26
пізніше, і відповідно до цього впорядкувати картинки за часом. Порядок
позначається точками й стрілками. При цьому діти за малюнками складають
невеличку розповідь. У діти можуть змалювати ситуацію приблизно так:№ 1
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"Спочатку був маленький паросток. Він став збільшуватися, рости.
З'явився ще один листок, їх стало 3. Потім вирос 48й листок. З'явився
пуп'янок. Пуп'янок став розпукуватися. Нарешті, квітка розкрилася."

Учитель може вийти за межі даної ситуації та пов'язати цю розповідь із
вивченням "Навколишнього світу":

– А що ж буде з квіткою далі? (Вона зів'яне.)
– І що ж, чи загине наша квітка? (Ні, насіння потрапить до землі, і

наступного року виростуть нові квіти.)
Таким чином, у вчителя з'явиться можливість сказати дітям про те, що в

природі відбуваються кругообіги, що рослини, люди, тварини як частини
природи беруть участь у цих кругообігах.

У спочатку треба скласти з учнями розповідь, а потім упорядкувати№ 2
картинки за допомогою точок і стрілок. Розповідь приблизно така: "Дівчинка
йшла з повітряною кулькою. По дорозі вона зустріла хлопчика, котрий
проштрикнув кульку, і кулька луснула. Дівчинка заплакала. До неї підійшов
фокусник, і дівчинка розповіла йому про повітряну кульку. Тоді фокусник
дістав зі свого чарівного циліндра відразу кілька кульок. Фокусник подарував
їх дівчинці."

Тут учитель теж може піти далі за ситуацію, описану в картинках, і спи8
тати в дітей: "Чи добре вчинив хлопчик? Чому так не можна поводити себе?"

Таким чином, слід використовувати будь8яку можливість для того, щоб
пов'язати навчання математики з екологічним і моральним вихованням, зі
змістом тих питань, які вивчаютья дітьми на уроках читання й "Навко8
лишнього світу". Для цього доцільно використати не тільки завдання з
підручника, але й додатковий ілюстраційний матеріал, який знайде вчитель.
Наприклад, вивчення відношень "раніше8пізніше" можна почати з розгляду
одного й того самого пейзажу за різного часу доби:

1) Ранок, сонце сходить.
2) Полудень, сонце піднялося високо, але на небі з'явилися хмари.
3) Набіжали хмари, і пішов дощ.
4) Дощ скінчився, знову виглянуло сонце та з'явилася райдуга.
5) Настала ніч, на небі сяють зірки.
Картинки переплутані (наприклад, картинка з райдугою перед картин8кою

з дощем). Діти повині розташувати їх по порядку відповідно до того, що було
раніше, а що пізніше. Тут можна також спитати в дітей, чи бачили вони райдугу.
Такі питання викликають у них бажання висловитися, поділитися побаченим,
створюють сприятливу психологічну атмосферу, а також мають на меті розвиток
мовлення–однузнайважливішихзадачпочатковогоперіодунавчання.

Виховні моменти необхідно також підключати й до виконання творчих
робіт учнів, котрим слід приділяти постійну увагу в процесі навчання.
Наприклад, бордюри з різними закономірностями, які придумують діти, та
інші творчі роботи можна дарувати іменинникам на дні народження, батькам
на свята, гостям школи й т.ін.

Зазначимо, що на цих уроках доцільно уточнити з учнями поняття
"учора", "сьогодні", "завтра", "післязавтра", "позавчора" та їхні уявлення про
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З цим рядом цифр можна проводити в класі гру "Знайди помилку".
– Прибирається одна картка. Діти повинні здогадатися, яка картка

прибрана.
– Міняються місцями кілька карток. Треба відновити порядок цифр.
У процесі цієї гри діти, не знайомі з написанням цифр, поступово вчаться

їх розпізнавати, а діти, які знають цифри, можуть застосувати свої знання в грі.
При цьому в усіх дітей формується вміння "читати" точкове зображення чисел,
що є надзвичайно важливим з точки зору їх підготовки до графічного
моделювання дій з двоцифровими й трицифровими числами. Важливо й те, що
тут відпрацьовується та закріплюється розуміння взаємозв'язку порядкових і
кількісних числівників.

На 138му уроці у зв'язку з розглядом відношень "вище8нижче"
починається розвиток комбінаторної лінії. Уже на попередніх уроках учні
досить часто зустрічали завдання, що допускають різні варіанти розв'язку. У
завданні вперше постає питання про різні варіанти розміщення№ 4, с. 22
трьох кліток, тобто про перестановки їх трьох елементів. Це
питання розглядається не відразу. Спочатку йде робота над
поняттями "вище", "нижче", "угорі", "внизу". Учитель,
розмістивши на дошці синій, червоний і зелений прямокутники
так, як показано в цьому завданні, пропонує учням визначити:
який прямокутник розміщений вище червоного, нижче черво8
ного? Який нижче синього, але вище зеленого?

Потім він питає:
– Як змінити розміщення прямокутників, щоб зелений знаходився нижче

синього, але вище червоного?
Учні повинні здогадатися, що для цього необхідно поміняти місцями

червоний і зелений прямокутники. Учитель міняє місцями прямокутники та
пропонує учням розфарбувати другий стовпчик відповідно до картинки, що
вийшла. У підручнику дано підказку (синій прямокутник угорі).

Розфарбування наступних 3 стовпчиків учні здійснюють без наочної
опори. Ілюстрація за допомогою трикутників на дошці подається лише при
перевірці правильності виконання завдання (після розфарбування кожного
стовпчика). Завдання наступні:

– Розмістіть червоний прямокутник нижче синього, а зелений вище

основні одиниці часу – "рік", "місяць", "доба", "година", "хвилина", знайомі
дітям із повсякденного життя.

З занять у дитячому садку або вдома більшість дітей знайома й з
написанням цифр. Тому вже на даному етапі навчання в класі треба виставити
картки з цифрами й відповідним точковим зображенням чисел:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Тепер увага дітей фокусується на тому, що наявні всього лише 6 можли8
вих варіантів розміщення трьох елементів. Щоб їх знайти, треба по черзі
фіксувати елементи на 18му місці, а два інших елементи переставляти. Для
закріплення отриманого висновку корисно розглянути різні варіанти
розміщення трьох дітей (наприклад, Михайлика, Толі й Кирила) за допомогою
їх безпосередньої перестановки:

МТК ТМК КМТ
МКТ       ТКМ       КТМ

Зазначимо, що на даному уроці засвоєння принципу побудови пере8
становок не є обов'язковим для всіх учнів. Достатньо, якщо цей принцип
помітять й обґрунтують хоча б декілька дітей у класі. На них учитель і буде
спиратися в подальшому при розв'язанні задач на перестановки на уроках 17,
19 та ін. Поступово ці задачі засвоять усі діти.

Розглянемо розв'язок деяких задач на повторення.

№ 7, с. 23.
У кожному рядку треба знайти "зайвий" предмет.
а) Яблуко – не листок, а фрукт.
б) Робот – решта іграшок ялинкові.

(Щоб у зошиті не було бруду, спочатку кольори стовпчиків доцільно позначати
кольоровимикрапками,арозфарбуванняробити після фронтальної перевірки.)

Тепер можна поставити питання, що потребує від дітей
аналізу ситуації та пошуку наявної закономірності:

– Чи можна розфарбувати останній стовпчик по8іншому?
Діти повинні здогадатися, що кожен колір нагорі може зустрі8

чатися тільки 2 рази (інші 2 кольори при цьому міняються
місцями).Томукольоривостанньомустовпчикурозташованітак:

червоного (третій стовпчик).
– Розфарбуйте так, щоб синій прямокутник був нижче

зеленого, але вище червоного (четвертий стовпчик).
– Синій прямокутник розмістіть нижче зеленого, а зелений

нижче червоного.
Не всі учні відразу будуть справлятися з цими завданнями.

Головне тут, щоб вони вчилися уважно слухати вчителя й набували навичок
самоконтролю, тобто виправляли свої помилки. Якщо доброзичливо й
наполегливо спонукати їх до цього, то з розфарбуванням п'ятого стовпчика
справиться вже більшість учнів, і в них з'явиться в зошиті наступний
малюнок:
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в) Чебурашка – з , інші герої зоповідання про Чебурашку оповідання про
Вінні8Пуха.

У зв'язку з останнім завданням можна спитати в учнів: яких ще добрих
героїв казок вони знають?

Можливі й інші варіанти розв'язку: наприклад, у кожному ряді зайвим
може бути розфарбований предмет.

№ 7, с. 25.
Треба знайти "зайвий" із 4 предметів: автобус, ваговоз, автомобіль,

телефон. Якщо визначальною ознакою є "транспортний засіб", то зайвим буде
телефон.

№ 3, с. 26.
Потрібно знайти невідомий доданок і від'ємник. Задача розв'язується

підбором. Використання й проговорювання правил знаходження невідомих
компонент додавання й віднімання в жодному разі не поставлено за мету (їх
заучування взагалі не передбачено програмою!). Тут важливо, що в обох
випадках шукають невідому частину.

№ 5, с. 27.
Дано ланцюжок послідовних змін фігур за двома або трьома ознаками. Як і

раніше, зміни, що відбуваються, діти повинні проговорювати:
– Великий червоний квадрат перейшов у маленький жовтий квадрат:

змінилися колір і розмір.
– За маленьким жовтим квадратом слідує маленький зелений трикутник:

змінилися колір і форма, і т.д.
Аналогічне завдання можна виконувати за допомогою геометричного

лото. Буде більш цікаво для дітей, якщо створити ігрову ситуацію: ведучий
виставляє довільний ланцюжок фігур, а гравці по черзі називають, як
змінюються ознаки. Ознаки повинні проговорюватися швидко. Той, хто
припустився помилки, вибуває з гри (як у грі "садівник"). Переможець –
останній гравець, який залишився.

№ 6, с. 27.
Учні повинні самостійно скласти послідовність одночасних змін кольору,

розміру й форми. Завдання передбачає велику кількість різних варіантів
розв'язку. Важливо, щоб кожен перехід діти могли обґрунтувати.

Як уже зазначалося, аналогічні ланцюжки можна викладати з
геометричних фігур. Тут також можна організувати гру. Учитель викликає до
дошки двох учнів і дає їм завдання скласти ланцюжок за певною умовою,
наприклад:

–  змінюється тільки форма фігур (тільки колір, тільки розмір);
–  змінюється якась одна (довільна) ознака;
–  змінюються 2 задані ознаки (наприклад, форма й колір);
– змінюються 2 довільні ознаки (або форма й колір, або форма й розмір, або

розмір і колір);
–  змінюються всі 3 ознаки: форма, колір, розмір.
Учні по черзі виставляють фігури. Вони обмежуються в часі: міркувати

треба швидко! Якщо гравець припустився помилки, він сідає на місце, а
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переможець отримує право продовжити змагання. У таку гру можна грати не
тільки в класі, а й у позаурочний час, і вдома разом із батьками.

Даними уроками закінчується "дочислова" частина вивчення курсу.
Протягом усього цього часу крім завдань, скерованих на всебічний розвиток
учнів, відпрацьовувалися навички усної лічби й навички письма, діти
познайомилися з операціями, які лежать в основі додавання й віднімання
натуральних чисел. Таким чином, вони цілком підготовані до вивчення чисел і
дій з ними.

На наступних уроках знання й навички, отримані дітьми протягом даного
часу, систематично закріплюються й поглиблюються. Для цього до кожного
уроку включаються задачі на повторення вивченого матеріалу. Форма роботи
може бути найрізноманітнішою: усна фронтальна робота або математичний
диктант, робота в зошитах у клітку або на друкованій основі, гра або змагання й
т.ін. Відзначимо найбільш важливі види завдань, які повинні постійно бути
включеними до роботи.

1. Що тут цікавого? Що ви помітили? (Може бути дано предмет, групу
предметів, картинку й т.д. Учні повинні виявити якомога більше особливостей
даного явища.)

2. Знайдіть подібність і відмінність (предметів, картинок і т.д.). Що
змінилося?

3. Змініть колір фігури, форму, розмір; колір і розмір і т.д. Зменшіть
(збільшіть).

4. Що зайве?
5. Розбийте на частини (за кольором, формою, розміром, матеріалом,

призначенням і т.д.).
6. Знайдіть закономірність і продовжіть ряд.
7. Знайдіть порушену закономірність.
8. Складіть 2 рівних мішки.
9. Додайте (відніміть) 2 мішки. Назвіть компоненти дій.
10. Підберіть предмети до невідомого мішка (доданок, зменшуване,

від'ємник).
11. Підберіть замість зірочки відповідний знак дії. Наприклад:

12. Розбийте фігури на групи й складіть рівності:

(можна підбирати групи фігур, які припускають кілька різних розбиттів).

* =
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Для того щоб з'ясувати, які питання з пройденого матеріалу засвоєні
краще, а які гірше, і на що слід звернути увагу в подальшій роботі, доцільно
після уроку 15 проконтролювати засвоєння дітьми понять "порівняння",
"додавання" і "віднімання" сукупностей предметів, розв'язання задач на
пошук закономірностей та найпростіші задачі на класифікацію. Рівень
складності повинен відповідати рівню "Обов'язкових результатів навчання",
але в той же час ураховувати рівень підготовки класу. Можливий варіант
перевірної роботи з даної теми наведено в Додатку 2. Важливо, щоб робота
виконувалася за спокійних, доброзичливих умов і виявляла реальний рівень
засвоєння дітьми вивченого матеріалу з метою його наступної корекції.

На закінчення зазначимо, що усна нумерація в межах 20 до цього часу вже
повинна бути засвоєна дітьми, тому в ритмічних вправах від лічби через 2 треба
поступово переходити до лічби через 3. Нагадаємо, що опанування лічби через
2 й через 3 передбачено до кінця роботи за частинами І8ІІ підручника
"Математика81".

З уроку 16 починається вивчення чисел і написання цифр. Числа
представлені відповідним числом предметів, крапками на кістках доміно та
гральних кістках, монетами. Бажано, щоб учні мали на партах потрібні моделі
доміно й монет. Там, де це можливо, уведення чисел повинно супро8
воджуватися їх ілюстрацією прислів'ями, приказками, загадками, віршами,
казками. Наприклад: "один у полі не воїн", "за одного битого двох небитих
дають", "два чоботи – пара" і т.ін. Учитель звертає увагу на парність частин
людського тіла (рук, ніг, очей, вух і т. ін.).

На уроці 16 розглядається протиставлення "один – багато". У завданні
№ 1, с. 28 учні повинні вказати, у якому кошику один гриб, а в якому багато.
Для цього кошики можна розфарбувати в указані вчителем кольори. Так само
за другим малюнком учні визначають, хто один (курка), а кого багато (курчат).
Після цього діти самі повинні вигадати приклади з життя, у яких протиставля8
ються однина й множина, наприклад:

–  У класі один учитель і багато учнів.
–  У дерева один стовбур і багато листя.

Основна мета
1. Уведення чисел 1 і 2, написання цифр 1 і 2, розгляд числових
рівностей.
2. Уточнення понять "попереду", "позаду", "між", "поруч",
"на", "над", "під", "усередині", "зовні", "зліва", "справа",
"посередині".
3. Розгляд питання про число перестановок із 2 та 3 елементів.
4. Розвиток операцій мислення, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
16;18
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– На небі одне сонце й багато хмар.
–  У нічному небі один місяць і багато зірок.
–  На Україні багато міст, але одна столиця – Київ.
Як домашнє завдання можна запропонувати учням намалювати

малюнки, у яких протиставляються поняття "один" і "багато". Корисно буде
також пригадати прислів'я та приказки з цими протиставленнями: "не один
пуд солі з'їсти", "семеро одного не ждуть" і т. ін.

Далі в завданнях розглядаються відношення "попереду",№№ 2�4, с. 28
"позаду", "між", "поруч", "на", "над", "під", які ілюструються малюнками.
Наприклад, поняття "попереду", "позаду", "між" обговорюються за
ілюстрацією до відомої казки "Ріпка". Треба повторити цю казку (можна навіть
у вигляді невеличкої постанови) і поставити питання: "Хто стоїть попереду, а
хто позаду? Хто стоїть попереду онуки? Хто стоїть між онукою та кішкою?" і
т.ін. Уведені поняття відпрацьовуються в завданні , призначеному№ 7, с. 29
для домашньої роботи. У цьому завданні предмети, намальовані справа,
потрібно розташувати в потрібних місцях (сонце над будинком, трубу на даху
будинка і т.д.) Зазначимо, що всі вказані поняття добре відомі дітям зі
звичайного життя, тому метою роботи з ними є лише їх уточнення і включення
до активної мовленнєвої практики. Для їх обговорення можна використо8
вувати будь8які картинки, діапозитиви, слайди, які є у вчителя.

У завданнях повторюються поняття додавання,№№ 5�6, с. 28�29
віднімання та взаємозв'язок між ними. Як і на попередніх уроках, потрібно
проговорити з учнями зміст додавання та віднімання, переставна властивість
додавання, знайти в рівностях частину і ціле. У діти повинні помітити, що№ 5
в усіх поданих рівностях частини й ціле однакові. У першій рівності ці частини
поєднуються, тому між мішками потрібно поставити знак"+". У другій та
третій рівностях від цілого віднімається одна з частин, а залишається інша
частина, тому в обох випадках ставиться знак "–".

З даних 3 мішків можна скласти ще одну рівність, яке виходить з першої
рівності за допомогою переставлення доданків:

Тому, роблячи висновки до завдання, треба пригадати, що якщо ціле
розбите на 2 частини, то з них можна скласти 4 рівності: у двох рівностях
додаються в різній черзі частини й виходить ціле, а в інших двох – з цілого
віднімається одна частина й залишається друга частина. У № 6 учні складають
ці рівності для вказаних частин, називають у них частини та ціле.
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Як і на попередніх уроках, корисно усно додавати до буквених рівностей
відповідні числові рівності. Наприклад, рівності Ф – Т = П відповідає числова
рівність 6 – 3 = 3, оскільки всього фігур 6, трикутників 3 і прямокутників 3.
Слід також звернути увагу на склад числа 6: а) 3 і 3; б) 2 і 4; в) 1 і 5.

На завершення доцільно запропонувати учням невеличку самостійну
роботу, у якій перевіряються вміння складати для даного розбиття чотири
рівності, установлюючи взаємозв'язок між цілим та його частинами.

Протягом уроків 17818 учні знайомляться з числами 1 і 2, з числовими
співвідношеннями 1+1=2 і 2–1=1. Ці співвідношення спочатку ілюструються
операціями над мішками (завдання ), а потім діти самі вигадують№ 2, с. 30
подібні ілюстрації (завдання ).№ 3, с.30

У завданні потрібно підібрати для кожного малюнка відповідне№ 1, с. 30
число й записати його під малюнком. Зміст завдання повинні відгадати самі
діти за наведеним зразком.

У прописах опановується написання цифр 1 і 2. Аналогічні завдання, у
яких відпрацьовується написання цифр, виконуються в зошитах у клітку. Ці
завдання повинні мати деякі закономірності, щоб одночасно з написанням
цифр ішла робота над розвитком операцій мислення.

На уроці 17 уточнюються поняття "ліворуч", "праворуч", "посередині".
За малюнком у завданні учні повинні відповісти на питання, що№ 1 с. 30,
намальовано посередині, що ліворуч, а що праворуч. Потім вони повинні
показати, де в них ліва рука, а де права, де ліве вухо, а де праве, і т.ін.

Цікаво обговорити питання, де ліва й права рука в учня, який стоїть
обличчям до класу. Справа в тому, що діти розглядають все зі своєї точки зору, і
їм важко перевернути зображення в просторі. Після того, як діти висловлять
свої думки, потрібно їм наочно пояснити, де ліва, а де права рука в учня, який
стоїть біля дошки.

У завданні потрібно розфарбувати трикутники згідно з даною№ 3, с. 30
вказівкою:

У зв'язку з розглядом відношень "ліворуч8праворуч8посередині" на уроці
17 продовжується розвиток комбінаторної лінії: уводиться поняття
перестановки і встановлюється число перестановок з 2 елементів і з 3 елементів.
Вивчення цього питання підготовлено роботою на уроці 13 з , у№ 5, с. 22
якому діти повинні були помітити закономірності отримання різних способів
розфарбування трьох кліток. Однак саме поняття перестановки вводиться
лише тепер.
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Виясняється, що знову вийшло лише 2 різних способи їх розташування.
Ставиться питання: "Чи завжди з 2 предметів виходять лише 2 перестановки чи
це залежить від того, які ми беремо предмети?" (Завжди.)

Отже, ми розглянули питання про перестановки з 2 елементів і встановили
їхню кількість. Можна запропонувати дітям задачу, аналогічну розглянутій
вище:

– Тепер на дачу їдуть Тетяна, Катря та Оленка. Знову їм треба проїхати
8 зупинок. Вони грають у ту саму гру. Чи зможуть вони 8 разів пере8
саджуватися по8різному?
До дошки викликаються Тетяна, Катря й Оленка (імена можна змінювати,

важливо лише, щоб початкові літери не повторювалися). Учні пропонують
різні варіанти розташування дівчат на лавці. Учитель повинен навести дітей на
думку, що наздогад перебирати варіанти незручно дуже легко заплутатися,
помилитись. Краще скористатися правилом, установленим при розфарбуванні
стовпчиків різними кольорами. Добре, якщо це правило пояснить, нехай
своїми словами, хто8небудь з учнів. Принцип такий: одну людину розташо8
вуємо на I місці двічі, наприклад, біля вікна, а в цей час двоє інших пере8
саджуються. Варіанти розміщення дітей за допомогою букв можна позначити
так:

ТКО         КОТ         ОКТ
ТОК КТО ОТК

Отже,число можливих розміщень 3 дівчат – 6. Учитель запитує: чи
зміниться воно, якщо в цю гру будуть грати інші діти або якщо переставити

Потім учитель просить дітей заплющити очі та в цей час міняє предмети
місцями, а після цього задає питання: "Що змінилося?"

Діти повинні відповісти, що предмети переставили: тепер ліворуч
розташований прапорець, а праворуч – м'яч. Учитель повідомляє, що порядок
розміщення предметів називається перестановкою і що для розв'язання
різноманітних практичних задач буває важливим знати їхню кількість. Для
прикладу можна розглянути з учнями таку ситуацію:

Тетяна й Надія їдуть електричкою на дачу. Вони сидять на одній лавці. Їм
треба проїхати 8 зупинок. Щоб не нудьгувати, дівчатка вирішили пограти: на
кожній зупинці мінятися місцями. Чи зможуть вони на кожній зупинці
розташовуватися по8різному?

Після виконання попереднього завдання знайдуться діти, які швидко
зрозуміють, що існує лише 2 способи різного розташування двох дівчат, а
зупинок 8. Значить, умова не буде виконана. Щоб у цьому розібралися всі діти,
можна викликати до дошки двух учнів і показати різні способи їх розміщення.

Потім учитель пропонує учням самостійно скласти всі різні перестановки
з двох квадратів різного кольору, наприклад:

який предмет розташований праворуч, а який – ліворуч. Наприклад: .

Почати треба з пояснення змісту перестановки. Для цього на
фланелеграфі можна виставити два яких8небудь предмети й спитати в учнів,

сс чч і                    .
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які8небудь 3 різних предмети? (Ні.) Виходить, усього є 6 перестановки з 3
елементів. Щоб їх отримати, треба по черзі фіксувати кожен елемент (зручніше
на I8му місці), а решту два переставляти.

Отриманий висновок закріплюється в процесі розв'язання завдання № 2,
с. 30. Це завдання краще виконувати з коментарем, спираючися на тих дітей,
які зрозуміли отриману закономірність. Вони є "провідними", проговорюють
необхідне розміщення кольорів:

– У першій смужці на I місці червоний колір, а на II і III місцях – жовтий і
синій кольори. У смужці, розташованій поряд (праворуч), малюємо знову на I
місці червоний колір, а жовтий і синій переставляємо. Отримуємо: червоний8
синій8жовтий.

– Тепер у I клітинці будемо малювати жовтий колір. У
лівій смужці малюємо: жовтий8червоний8синій. Тоді в
правій смужці: жовтий8синій8червоний.

– В останній смужці малюємо спочатку синій колір,
потім жовтий і червоний. Поряд праворуч останні два
кольори переставляємо: синій8червоний8жовтий.

Правильність виконаного завдання перевіряється учнями за готовим
зразком, запропонованим учителем (мал. 19).

Потім можна попрацювати з відношеннями "ліворуч"8"праворуч"8
"посередині", які вивчаються на цих уроках. Наприклад, запропонувати учням
наступні завдання:

– Знайдіть смужку, у якій синій колір розміщений лівіше жовтого, а
жовтий лівіше червоного. У жовтій клітці намалюйте квітку.

– Знайдіть смужку, у якій синій колір правіше жовтого, але лівіше
червоного. Намалюйте в її жовтій клітці грибок.

Зазначимо, що питання про число перестановок з 3 елементів і про спосіб
їх отримання не входить до "обов'язкових результатів навчання", а
спрямований на розвиток учнів, формування в них навичок самоконтролю й
інтересу до математики. Тому не слід засмучуватися, якщо не всі діти справ8
ляться з даним завданням – це природно, оскільки воно потребує достатньо
високого рівня розвитку уваги, мислення, загальнонавчальних навиків. Уже
сама присутність при його обговоренні принесе велику користь кожній дитині.
Разом із тим, в учнів повинне вироблятися розуміння того, що все не так просто,
на уроках математики треба думати, бути уважним – лише тоді прийде успіх.
Тих же дітей, у кого поки не все виходить, треба постійно повчати, що й вони це
будуть у змозі зробити, – треба тільки докладати зусиль, наполегливо
працювати, можливо, самим додатково виконати вдома те завдання, яке не
вийшло в класі, щоб наздогнати решту дітей.

Треба прагнути виховати в кожної дитини бажання й уміння долати
труднощі. Високий рівень складності завдань, які виконуються на уроці,
допомагає засвоїти настанову: успіх визначається тим, як ти працюєш. А
емоційне переживання успіху сприяє не тільки формуванню пізнавального
інтересу, а й нормальному фізіологічному розвиткові дитини.

У завданнях на повторення відпрацьовується додавання№№ 4�5, с. 30

с с

с с

с с

ч ч

ч ч

ч ч

ж ж

ж ж

ж ж

Мал. 19.



45

й віднімання сукупностей предметів, а також пов'язані з вивченням цих понять
висновки.

У завданні № 4, . 31 потрібно подумки перевернути в просторі данустор
кістку доміно й зобразити відсутні точки. Для перевірки правильності
виконання завдання можна використати безпосереднє перетворення в просторі
предметної моделі.

У ритмічних вправах опановується лічба через 3.

Ці уроки присвячені вивченню чисел 3 і 4, цифр 3 і 4. Згідно з прийнятою в
підручнику методикою, ці числа ілюструються сукупностями представлених
предметів (триголовий змій, 3 олівці й т.д.), гральними кістками й кістками
доміно, які демонструють склад чисел, що вивчаються. Учитель питає дітей, у
назві й змісті яких казок (віршів, картин, кінофільмів) зустрічаються ці числа
("Три ведмеді" Л.М.Толстого, "Три товстуни" Ю.Олеші, трійка коней, три
брати й три сестри в багатьох казках, три шляхи й т.д.). Можна показати копію
картини В.М. Васнєцова "Богатирі" та назвати їх: Ілля Муромець, Добриня
Микитович, Альоша Попович. Учитель говорить про чотири сторони світу, про
чотири кути класної кімнати, про чотири кінцівки у тварин.

У зв'язку з числами 3 і 4 розглядаються поняття трикутника й
чотирикутника. Ці поняття необхідно провести через рухи дітей. Наприклад,
троє дітей, які стоять на відстані 283 метрів один від одного, можуть
зображувати вершини трикутника. Це "точки". Між ними в лінієчку
шикуються "відрізки" – сторони трикутника. Кожній стороні трикутника
вчитель може дати завдання виконати який8небудь рух (наприклад, одина
"сторона" поплескає в долоні, друга "сторона" пострибає). При цьому
"вершина" повинна виконувати рухи, котрі даються обом "сторонам", оскільки
це спільна "точка" відрізків. Аналогічна робота виконується і при введенні
чотирикутника. Можна також побудувати моделі цих фігур із паличок. Потім
учні будують трикутник (чотирикутник) у підручнику, сполучаючи послідовно
точки ( ). Учитель показує на дошці, як треба прикласти№ 3, с. 32; № 1, с. 35
лінійку й обвести її олівцем.

На 198му й 218му уроках уточнюються відношення "довше"–"коротше",
"ширше"–"вужче", "товстіше"–"тонше". Для цього можна використати як
відповідні картинки з підручника, так і будь8які інші ілюстрації.

Учитель ставить питання: який олівець довше – жовтий або синій, який
олівець коротше – синій або червоний і т.ін. Корисно провести ці поняття
через предметні дії дітей: порівняти за довжиною вирізані з кольорового

Основна мета
1. Вивчення чисел 3 і 4,  написання цифр 3 і 4.
2. Розгляд відношень: "довше" –"коротше", "ширше"–
"вужче", "товще"–"тонше".
3. Формування уявлень про відрізок, трикутник, чотирикутник.
4. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
19;23
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паперу смужки, порівняти за шириною стрічки й т. д.
У завданнях учні знайомляться з рівностями 1 + 2 = 3,№№ 4�5, с. 32

2 +1 = 3, 3 – 2 = 1, 3 – 1 = 2, котрі ілюструються за допомогою мішків. При
цьому знову проговорюється зміст додавання й віднімання, повторюються їхні
властивості. Особливу увагу слід приділити тим дітям, котрі виявили в пере8
вірній роботі недостатнє засвоєння цих понять.

Для однієї з даних 4 рівностей доцільно побудувати кілька різних
графічних моделей. Наприклад, для рівності 1 + 2 = 3 в зошиті в клітку можна
зробити малюнки:

Кілька аналогічних малюнків, які ілюструють ту саму рівність, учні
повинні придумати самі.

Слід звернути увагу на різні варіанти читання рівностей (сума одного й
двох дорівнює трьом; перший доданок 1, другий доданок 2, сума 3; один плюс
два дорівнює трьом і т.д.). Корисно також скласти з учнями інші рівності, які
містять кілька знаків додавання й віднімання, наприклад:

Спочатку ставиться питання, чи є рівною рівність із фігурами, а потім
записуються відповідні числові рівності.

У завданнях пов'язуються різні форми№ 1, с. 33; № 2, с. 35; № 2, с. 36
зображення чисел 3 і 4 (доміно, цифри в прямому й оберненому порядку,
сукупності предметів, гральні кістки). Потрібно провести лінії, які пов'язують
різні способи зображення одного й того самого числа.

На 208му уроці в завданні проводиться робота, що має№ 2, с. 33
принципово важливе значення для подальшого навчання дітей лічбі,
розв'язанню текстових задач і рівнянь: зіставляються буквені й числові
рівності, які характеризують розбиття даної сукупності предметів на частини.
Аналогічні завдання виконувалися на попередніх уроках. Спираючися на
сформовані наочні уявлення, учні повинні навчитися безпомилково знаходити
ціле та його частини в числових рівностях. Це допоможе їм у подальшому
швидше та надійніше розв'язувати обчислювальні приклади, спираючися на
знання складу чисел.

На малюнку зображений "мішок" із трикутниками (Т), які розбиті на 2
частини за кольором: червоні й сині (Ч і С). Поруч записані буквені й числові
рівності "з віконцями". Після заповнення "віконець" виходять наступні
записи:
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До цього часу учні повинні добре розуміти зміст буквених рівностей:
Ч + С = Т – червоні й сині трикутники в сумі складають усі трикутники;
С + Ч = Т – сума синіх і червоних трикутників теж дорівнює  всім

трикутникам;
Т – Ч = С – якщо з усіх трикутників відняти червоні, то залишаться

сині;
Т – С = Ч – якщо з усіх трикутників відняти сині, то залишаються

червоні.
Перші дві рівності означають, що ціле дорівнює сумі частин, причому від

перестановки доданків сума не змінюється. Третя й четверта рівності
показують, що, віднімаючи одну з частин, отримуємо другу частину.

На даному уроці діти повинні усвідомити, що числові рівності, які
відповідають буквеним рівностям, мають той самий зміст. Таким чином, усі
числові рівності, записані праворуч, об'єднані спільною ідеєю: числа 1 і 2 – це
частини числа 3. Розуміння цього факту істотно полегшує дітям засвоєння
лічби, оскільки при введенні кожного наступного числа для розв'язання всіх
наступних прикладів їм треба запам'ятати лише склад цього числа.
Наприклад, з того, що 6 – це 5 і 1, відразу слідує, що 5 + 1 = 6, 1 + 5 = 6, 6 – 5 = 1,
6 – 1 = 5.

Щоб учням легше було знаходити в числових рівностях частини й ціле,
можна використати спочатку той самий спосіб знакової фіксації, що й у
буквених рівностях (ціле обводиться в кружок, а частини підкреслюються):

Наведемо можливий варіант організації роботи з Дітям№ 2, с. 33.
пропонується наступна серія питань і завдань:

– Чому всі фігури в мішку позначені буквою Т? (У мішку намальовані
трикутники).

– Чому частини, на які вони розбиті, позначені буквами Ч і С? (Червоні й
сині трикутники).

– Що означає рівність Ч + С = Т? (Якщо додати червоні й сині трикутники,
то вийдуть усі трикутники).

– Чому поруч із рівністю Ч + С = Т записано рівність 2 + 1 = 3? (2 – це число
червоних трикутників, 1 – число синіх, 3 – число всіх трикутників).
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– Обведіть в останніх рівностях ціле в кружок, а частини підкресліть.
– Як знайти частину? (Потрібно з цілого відняти другу частину).
Потім обговорюються записані праворуч числові рівності:
– З яких частин складається число 3? (З 1 і 2).
Аналогічна робота триває протягом наступних уроків. При цьому

приклади поступово ускладнюються, обговорення їх стає менш детальним, а
ступінь самостійності дітей зростає. Наприклад, у числозавданні 3, с. 34
"віконець", які діти повинні заповнити, збільшилося, а при обговоренні його
можна обмежитися наступними питаннями:

– Як позначені всі фігури в "мішку"?  Чому?
– На які частини вони розбиті?  Як позначені частини?  Чому?
– Уставте у "віконця" відсутні букви й цифри. (Відповіді перевіряються усно).
– Що позначають рівності К + Т = Ф? Ф – К = Т? Які числові рівності їм

відповідають?
– Обведіть у кружок ціле й підкресліть частини в числових рівностях.
–  Як знайти ціле?  Як знайти частину?
При розборі подібних завдань доцільно зіставляти відповідні рядки:

спочатку буквена рівність і відрізу потім відповідна їй числова рівність.
Аналогічна робота може проводитися з фігурами геометричного лото, причому
число можливих ознак розбиття повинне поступово збільшуватися до 2 і до 3.

У завданні також можливе розбиття фігур на частини за двома№ 1, с. 36
ознаками (розмір, колір). Перший випадок розбиття ( ) можна обговозавд 1, а. 8
рити з учнями фронтально, а другий випадок ( ) запропонувати длязавд 1, б.
самостійного розв'язання.

Цю роботу учні можуть продовжити у творчих домашніх роботах,
придумуючи свої сукупності предметів або фігур, розбиваючи їх на частини

– Поясніть за допомогою цих рівностей, як знайти ціле. (Щоб знайти ціле,
частини потрібно додати).

– Як пояснити запис Т – Ч = С? (Якщо з усіх трикутників відняти червоні,
то залишаться сині).

– Яка числова рівність відповідає цій буквеній рівності? (3 – 2 = 1).
Доведіть (трикутників 3, із них 2 червоних й один синій).

– Чому дорівнює різниця Т – С? (Ч). (Якщо відняти сині трикутники, то
залишаться червоні).

– Знайдіть різницю 3 – 1 і доведіть розв'язок за малюнком (3 – 1 = 2,
оскільки з 3 трикутників відняли 1 синій і залишилося 2 червоних).

– Чому дорівнює сума С + Ч? (Теж Т). Чому? (Від перестановки доданків
сума не змінюється).

– Знайдіть суму 1 + 2 й поясніть отриману рівність за малюнком (1 + 2 = 3,
оскільки до одного синього трикутника додали два червоних й отримали
всі трикутники).

– Обведіть у цих рівностях ціле в кружок, а частини підкресліть.

( + =  Т , + =  Т , + =  3  , + =  3  ).Ч С С Ч 1 2 2 1

(  Т  – = ,   Т  – = ,   3  – = ,   3  – = ).Ч С С Ч 2 1 1 2
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знайти число, яке складається з 1 і 2. Це число 3. Такий спосіб міркувань
допоможе дітям у подальшому легше засвоїти розв'язання рівнянь.

Швидке й безпомилкове додавання й віднімання одноцифрових чисел є
основою подальшого формування обчислювальних навичок. Тому при введенні
кожного числа після розгляду його складу треба ставити перед учнями задачу:
навчитися лічити швидко й безпомилково. З цією метою до кожного уроку
включаються інтенсивні обчислювальні вправи. Щоб діти не втомлювалися,
таким вправам слід якомога частіше надавати форму гри, естафети, змагання.
Так, при розв'язанні прикладів можна провести гру "Хто швидше"?№ 5, с. 37
Приклад8ланцюжок завдання можна запропонувати учням у формі№ 6, с.34
гри "День8ніч".

Слід особливо наголосити на тому, що розв'язання обчислювальних вправ
не обмежується прикладами з підручника. Аналогічні приклади вчитель
обов'язково включає на кожному уроці в арифметичні диктанти, усну
фронтальну роботу, у письмову роботу в зошитах у клітку, у різноманітні ігрові
завдання (скласти їх неважко). Можна порадити батькам, щоб вони самі
складали й пропонували дітям у вигляді змагань ланцюжки прикладів під час
прогулянок, по дорозі додому й т. д.

2 і 1, то "у віконце" треба поставити число 1. У рівності – 1 = 2 потрібно
учень має зрозуміти, що він шукає невідому частину числа 3. Оскільки 3 – це
цілим. Наприклад, підбираючи невідомий доданок у рівність 2 + = 3,

моделювання. Так, використовуючи малюнок, наприклад, будь8
який учень із легкістю встановить, що 3 – 2 = 1.

При розв'язанні прикладів "із віконцями" ( )№ 3, с 33; № 4, с. 34.
міркування також проводяться з опорою на взаємозв'язок між частиною й

й складаючи для отриманих розбиттів відповідні числові рівності.
При розв'язанні абстрагованих обчислювальних прикладів треба

спиратися на встановлені співвідношення між частиною та цілим, а також на
склад чисел 2, 3 й 4. Діти повинні чітко засвоїти, що 2 – це 1 і 1, 3 – це 2 і 1, 4 – це
3 і 1, або 2 і 2. Тому, розв'язуючи приклад 4 – 3 = 1, учні знаходять відповідь на
тій підставі, що 4 – це 3 і 1.

Зазначимо, що при переході від буквених рівностей до числових перший
час учні можуть відчувати певні труднощі й розв'язувати приклади, можливо,
менш упевнено, ніж при традиційному навчанні. Трапляється так, що учень,
склавши самостійно за картинкою вірну рівність 3 – 2 = 1, розв'язує за
деякий час той самий приклад без наочної опори з помилкою (наприклад,
3 – 2 = 3). Причина таких помилок полягає в тому, що розв'язувати приклади
з невеликими числами на підставі взаємозв'язку між частиною та цілим
дійсно складніше, ніж просто запам'ятовувати їх. Цей механізм починає
ефективно працювати тоді, коли кількість прикладів для розв'язання збіль8
шується, і в пам'яті їх утримати стає важко. До моменту вивчення чисел 5, 6,
7 і т.д. механізм "частина – ціле" буде міцно засвоєний дітьми та стане
надійною опорою формування не тільки обчислювальних навичок, а й уміння
розв'язувати текстові задачі, рівняння. Що ж до помилок, треба спокійно й
наполегливо добиватися, щоб учні виправляли їх на підставі графічного
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Прокоментуємо розв'язання деяких задач на повторення, включених до
цих уроків.

№ 4, с. 33
Потрібно знайти всі перестановки з 3 кольорів. Це завдання учні повинні

виконати самостійно після попереднього проговорювання алгоритму
розв'язання. У ньому подана "підказка" (указані можливі кольори верхніх
кругів) у другому й третьому світлофорах. У подальшому перестановки з трьох
елементів (предметів, букв, слів, цифр) треба систематично включати до усних
і письмових завдань.

№ 5, с. 34
У цьому завданні потрібно розфарбувати фігури, виходячи з чотирьох

розфарбованих фігур. Учні повинні здогадатися, що визначальною ознакою тут
є не форма, а цифра (круги розфарбовані на малюнку в різні кольори, а квадрат і
круг із цифрою 3 – в однаковий колір). Тому фігури, на яких написана цифра 1,
мають бути розфарбовані в червоний колір, фігури з цифрою 2 – у синій, а з
цифрою 3 – у жовтий колір.

№ 3, с. 36
За даними малюнками потрібно скласти й розв'язати приклади. Дітям
пропонуються наступні питання та завдання:
– Чому під першою картинкою записано вираз 2 + 1? (Намальовано два
круги й 1 трикутник). Чому дорівнює ця сума? (Трьом).
– Чому другій картинці зіставлено вираз 4 – 2? (Було 4 круги, 2 закресли8
ли, "узяли"). Скільки залишилося? (2).
– Складіть вирази до решти малюнків і знайдіть відповідь (1 + 3 = 4, – 2 = 1).3
Перевірка – фронтальна або за зразком.
№ 4, с. 37
З великого мішка учні вибирають фігури за вказаними ознаками й

малюють їх у маленьких мішках:

а) б) в)

Корисно запропонувати учням скласти для отриманих сукупностей фігур
числові вирази:

а) 1 + 1;  б) 3 + 1 або 2 + 2;  в) 2 + 1 + 1.
№№ 6�7, с. 37
З 4 кицьок, розміщених поруч із логічною таблицею, треба вибрати ту, яка

повинна зайняти місце знака питання. Ураховуючи форму тулуба, голови,
число вусиків і напрямок хвоста, – це кицька під № 4.

Оскільки учні тут уперше зустрічаються з одночасною зміною 4 ознак,
даній логічній таблиці передує підготовча вправа, яка фіксує увагу дітей на
зміні кожної ознаки.

чс

с
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На даних уроках доцільно почати роботу з конструювання геометричних
фігур із паличок. Ці завдання дуже корисні, їх треба систематично пропону8
вати учням протягом року. Почати слід із найпростіших завдань, доступних
для кожної дитини, наприклад:

1. Складіть 2 трикутники з 6 паличок.

Тепер здогадайтеся, як скласти 2 трикутники з 5 паличок?

2. Складіть 3 трикутники: а) з 9 паличок; б) з 8 паличок; в) з 7 паличок.

а) б) в)

Протягом наступних уроків цю роботу треба продовжити, поступово
ускладнюючи завдання. Наведемо кілька прикладів більш складних завдань.

1. Скласти: а) два рівних квадрати з 7 паличок;
б) три рівних квадрати з 10 паличок.

2. У фігури, яка складається з 6 квадратів, забрати 2 палички так, щоб
залишилося 4 рівних квадрати.

3. Скласти будиночок із 6 паличок, потім перекласти
2 палички так, щоб вийшов прапорець.

4. У даній фігурі перекласти 2 палички так,
щоб вийшло 3 рівних трикутники.

Подібні завдання діти можуть придумувати самі у творчих домашніх
роботах. Потім кращі з завдань, придуманих дітьми, можна розібрати в класі.

Основна мета
1. Знайомство з поняттям числового відрізка. Прилічення й
відлічення одиниць на числовому відрізку.
2. Знайомство з геометричними фігурами: куля, конус,
циліндр.
3. Відпрацювання й закріплення навичок лічби в межах 4.
4. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
24;25

а)                       б)
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Поняття числового відрізка конструюється дітьми разом з учителем. До
уроку вчитель повинен підготувати набір із 4 смужок однакової довжини
(наприклад, 15 см), але різного кольору – червоного, синього, жовтого й
зеленого – і цифри від 1 до 4. В учнів на парті набори кольорових олівців.
Оскільки мислення в дітей наочно8образне, побудову числового відрізка можна
пов'язати з казковою історією про мандрівку кого8небудь (казкового героя,
тварини й т.д.) або чого8небудь (паровоза, автомобіля й т.д.). Наприклад:

– В одному великому8превеликому місті жив8був маленький Паровозик.
Удома всі його любили, і паровозику жилося добре. Тільки одна була в
нього біда – він не вмів лічити, не вмів додавати й віднімати числа. І тоді
старий Розумний Паровоз порадив йому вирушити в подорож і
перенумерувати станції, які Паровозик буде проїжджати. "Ти побудуєш,
– сказав Розумний Паровоз, – чарівний відрізок, який назиається
"числовим відрізком". Він стане твоїм вірним другм і помічником, і
навчить розв'язувати навіть найскладніші приклади".

І вирушив Паровозик у дорогу. Проїхав одну зупинку "Червоний мак" і
позначив число 1.

Учитель відкладає на фланелеграфі червоний відрізок
і виставляє в його кінці цифру 1:

Учні теж малюють у зошиті червоний відрізок довжиною в 3 клітки й
записують цифру 1. Аналогічно добудовуються синій, жовтий і зелений
відрізки, кожен довжиною по 3 клітки.
На дошці та в зошитах учнів з'являється
кольоровий малюнок – числовий відрізок:

Розповідаючи історію про подорож паровозика, треба зафіксувати увагу
дітей на наступних трьох моментах:

1) На числовому відрізку відкладено (одиничні) відрізки.рівні
2) Кожне число показує, скільки таких одиничних відрізків відкладено.
3) При переміщенні праворуч числа збільшуються на 1, а при переміщенні

ліворуч – зменшуються на 1.

Усі висновки там, де це можливо, діти повинні зробити самі.
Додавання й віднімання чисел за допомогою числового відрізка

обмежується на 248му уроці лише розглядом випадку прилічення й відлічення
одиниці. Діти самі повинні здогадатися, що для додавання одиниці на
числовому відрізку потрібно переміститися від даного числа на одиницю
праворуч, а для віднімання – на одиницю ліворуч.

Щоб показати зручність нового способу дії, можна скористатися шкалою
лінійки, котра теж є числовим відрізком (тільки особливим, з довжиною
одиничного відрізка, яка дорівнює 1 см). По лінійці треба розв'язати з дітьми
такі приклади, які поки що не розглядалися в класі та являють для них певні
труднощі, наприклад: 8 + 1, 12 – 1, 27 + 1 і т.д.За допомогою кравецького
сантиметра завдання можна ускладнити: 52 + 1, 84 – 1, 99 + 1, 130 – 1 і т.д. до
того часу, поки є діти, які з цими прикладами справляються. Нові поняття

1

1 2 3 4
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Тих дітей, які недостатньо добре розібралися в новому матеріалі, треба
запросити помандрувати, тобто розв'язати за допомогою цього відрізка які8
небудь приклади: 5 – 1, 3 + 1, 6 – 1 і т.д. Дитина знаходить потрібну станцію й
перебігає на сусідню станцію, відповідно праворуч або ліворуч.

Потім можна переходити до роботи з підручником. Завдання № 1, с. 38
розбирається фронтально. У ньому показано переміщення з точки 2 на одну
одиницю праворуч і з точки 4 на одну одиницю ліворуч. Обговорення відбува8
ється приблизно так:

–  З якої точки гусениця почала рухатися?  (З точки 2).
–  Як позначено це число на числовому відрізку?  (Червоною точкою).
–  У якому напрямку рухається гусениця?  (Праворуч).
–  Яку дію вона виконує?  (Додавання одиниці).
–  У яку точку вона перемістилася?  (У точку 3).
– Який приклад розв'язала гусениця та яку отримала відповідь? (4 – 1 = 3).
Далі вчитель пояснює, що переміщення по числовому відрізку

позначається стрілкою, схожою на гусеницю. Якщо вона направлена праворуч,
то до числа прилічується одиниця, тому над стрілкою пишеться "+ 1". Якщо ж
стрілка направлена ліворуч, то одиниця, навпаки, відлічується, і над нею
пишеться "– 1".

У завданні за малюнками діти повинні самостійно скласти й№ 2, с. 38
розв'язати приклади (3 + 1 = 4, 2 – 1 = 1), а в завданні – намалювати№ 3, с 38.
стрілки та знайти відповідь.

На 258му уроці поняття числового відрізка закріплюється. Усі висновки,
отримані на попередньому уроці, повторюються й проговорюються ще раз.
Новим для дітей є: прилічення й відлічення кількох одиниць. Учні повинні
здогадатися, що, переміщуючися від даного числа на 2 одиниці ліворуч–
віднімаємо число 2. Так само, переміщення на 3, 4 і т.д. одиниць праворуч
(ліворуч) означає додавання (віднімання) числа 3, 4 і т.д. Розгляд прилічення й
відлічення кількох одиниць треба також провести через рухи дітей. При цьому
мандрувати по числовому відрізку повинні найслабші учні. Потім приклади
на прилічення й відлічення кількох одиниць діти розв'язують у завданнях
№№ 2�3, с. 40.

Тепер за шкалою лінійки діти можуть розв'язувати будь8які приклади цієї
шкали. Подібні завдання доцільно систематично вводити до уроків з метою
розвитку уваги дітей і пропедевтики обчислювальних прийомів, котрі будуть
вивчатися в подальшому. Наприклад, уже на даному уроці можна розв'язувати
приклади на кшталт 6 + 3, 8 – 2, 5 + 4, 9 + 3, 12 – 4, 17 + 5, 50 – 3 і т. д.

1 2 3 4 5 6

Початок
відліку

І
станція

і  т. д.ІІ
станція

будуть міцніше й глибше засвоєні дітьми, якщо вишикувати з дітей "живий"
числовий відрізок:
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Корисно також скористатися числовим відрізком для перевірки
ланцюжків прикладів, котрі мають бути досить складними. Наприклад,
спочатку усно розв'язати у швидкому темпі ланцюжок 2 + 3 – 1 – 2 + 1 – 2 + 4,
а потім перевірити розв'язок на числовому відрізку. Переміщуючися від точки
2 спочатку на 3 одиниці праворуч, потім на 1 одиницю ліворуч, на 2 одиниці
ліворуч і т.д., учні повинні прийти до точки 5 – відповідь приклада.

На 258му уроці учні знайомляться з геометричними тілами: куля, конус,
циліндр. Мета роботи – навчити дітей розпізнавати форму цих тіл у предметах
навколишнього оточення. У клас на урок необхідно принести моделі кулі,
циліндра й конуса, а також різні предмети, які мають таку форму. У процесі
бесіди діти повинні виділити в групи предмети однакової форми, придумати
приклади інших предметів такої самої форми. Після уроку можна
запропонувати їм знайти предмети, які мають форму кулі, циліндра й конуса
в себе вдома.

Далі в прописі ( . ) діти вчаться зображувати ці фігури на площині: ус 41
перших трьох фігурах – спостереження, у наступних трьох фігурах більш
світлого тону – обведення, а потім самостійне малювання фігур за зразком. У
завданні потрібно знайти зображення кулі, конуса, циліндра й№ 6, с. 41
розфарбувати їх: конуси – у зелений колір, циліндри – у червоний, а кулі – у
жовтий.

У решті завдань цих уроків повторюється попередній матеріал.
№ 5, с.38
Підібравши потрібні знаки, діти повинні помітити, що в рівностях

кожного стовпчика однакові частини й ціле.
№ 6, с. 39
Потрібно знайти й показати стрілками різні способи розкладення 4 яблук

на 2 тарілки. Потім для кожного способу складається відповідний вираз і
записується внизу під малюнком. Зразок виконання завдання показано на
першій картинці.

Тут слід звернути увагу на термін "вираз", протиставивши його поняттю
рівності (у виразі показано, яку дію й над якими членами виконано, а в рівності
ще показано й результат цієї дії; у записі виразів немає знаку "=", а в записі
рівностей – є).

№ 7, с. 39
Для кожної пірамідки треба підібрати відповідний малюнок і впорядкува8

ти кільця.
№ 1, с. 40
Перед виконанням завдання потрібно повторити з учнями склад 2, 3 і 4, а

також співвідношення між частиною й цілим. Щоб підібрати невідомі
компоненти дій, діти спочатку з'ясовують, що шукається – частина чи ціле, а
потім орієнтуються на склад числа. Наприклад, у рівності 3 – = 1 невідома
частина числа 3. Оскільки 3 – це 1 і 2, то в клітку треба поставити 2.

№ 4, с. 40
За допомогою малюнків розкривається "механізм" перетворень у при8

кладах, які містять кілька знаків дій. У завданні (а) учні повинні зробити
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На даних уроках діти вивчають число 5. Воно ілюструється числовим
відрізком, сукупностями предметів, гральною кісткою й кістками доміно, які
показують склад цього числа.

У завданнях діти знайомляться з поняттями п'ятикут8№№ 1�2, с. 42
ника й зірки, будують ці фігури за даними вершинами за допомогою лінійки.

У завданнях зіставляються різноманітні способи зобра№№ 3�4, с. 42 8
ження чисел від 2 до 5. За даним зразком діти повинні самостійно знайти зміст
кожного завдання. У потрібно зобразити дані числа спочатку паличками,№ 3
а потім точками. У потрібно знайти для кожної картинки відповідну№ 4
цифру, закресливши решту.

Склад числа 5 і розв'язок обчислювальних прикладів у межах 5
відпрацьовуються в процесі розв'язання різноманітних задач на повторення.
У завданні треба розкласти в мішки предмети згідно з указани№ 5, с. 43 8
ми виразами й скласти вираз 1 + 4 (або 4 + 1). У у лівому№ 7, с. 43
стовпці потрібно виконати малюнки, які відповідають даним виразам,

малюнок і записати відповідь, а в завданні (б), крім цього, за малюнком скласти
й сам приклад.

При відпрацюванні навичок лічби до системи усних завдань потрібно
включати різноманітні задачі на додавання й віднімання, у тому числі задачі8
жарти, задачі у віршах, наприклад:

У ритмічних вправах триває  робота над лічбою через 3.

Основна мета
1. Вивчення числа 5 і складу числа 5. Написання цифри 5.
Лічба в межах 5.
2. Знайомство з геометричними фігурами: п'ятикутник,
паралелепіпед, куб, піраміда.
3. Повторення й закріплення матеріалу, вивченого раніше.
4. Розвиток розумових операцій, мислення, творчих здібностей
учнів.

Уроки
26;27

1) Їжачок по лісу йшов,
На обід гриби знайшов:
Два – під березою,
Один – біля дуба.
Скільки грибів
У кошику буде?

2) Чотири сороки прийшли
на уроки,

Одна з сорок не знала урок.
Скільки сорок
Учили урок?

3) Я малюю кішкин дім:
Три віконця є у нім.
Нагорі іще вікно,
Грає з сонечком воно.
Полічи віконця,
Що дивляться на сонце.

4) Чотири зайченятка додому
стрибали.

Раптом дикі бджоли на них напали.
Двоє ледве врятувались,
А ... до смерті налякались.



56

самий зміст має відповідний вираз 5 – 2 . Таким чином, для кожного

число квадратів (між ними стоїть знак "=", значить, ці сукупності рівні). Той
рівності. Так, з рівності Ф – Т = К слідує, що вираз Ф – Т означає

Зміст кожного виразу визначається тим, що записано в правій частині

Заповнення прогалин і коментування краще проводити за рядками,
переходячи від буквених рівностей до відповідних числових рівностей.
Розбиття за кольором і відповідні йому рівності можна записати в зошиті в
клітку.

У процесі виконання цього завдання увагу дітей доцільно звернути на ту
обставину, що в лівій частині кожної рівності записано вираз (буквений або
числовий). Для наочності вирази можна виділити кольоровою прямокутною
рамкою:

б) 4 + 1 Фігури розбиваються на частини за розміром – великі й
маленькі.

а) 2 + 3 Фігури розбиваються на частини за формою – трикутники й
квадрати.

а в правому стовпці, навпаки, скласти вирази за малюнками. У № 3, с. 44
повторюється склад чисел 4 і 5: діти повинні відсутні доданки зобразити
точками на кістках доміно.

У завданні вивчення складу числа 5 і розв'язок обчислювальних№ 1, с. 44
прикладів пов'язується з класифікацією сукупностей фігур за різними
ознаками. За заданим виразом учні знаходять спочатку ознаку розбиття, а
потім складають і записують поруч відповідні рівності:
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Перші два вирази (4 + 1 і 1 + 4) позначають число всіх фігур, вираз 5 – 4
позначає число зелених фігур (вона одна), а вираз 5 – 1 – число синіх фігур (їх
чотири).

Зрозуміло, що спочатку не всі діти будуть справлятися з такими
завданнями. Уміти пояснювати за малюнком зміст кожного числового виразу
вони повинні будуть лише в наступній чверті. Однак почати їх готувати до цього
слід уже зараз. Для нас важливим є те, що, беручи участь в обговоренні цих
питань, можливо, навіть не завжди до кінця їх усвідомлюючи, діти
усвідомлюють взаємозв'язок між частиною й цілим та склад чисел більш міцно
й глибоко, ніж при простому розв'язанні абстрактних обчислювальних
прикладів. Значить, основна мета уроку досягається при цьому більш
ефективно.

У завданнях не тільки повторюється додавання й№№ 3�5, с. 44�45
віднімання на числовому відрізку, але й з'являються "великі" стрілки. У
№ 3 (а) І та ІІ додають 3 одиниці до числа 2 різними способами:пташка
І пташка робить 3 стрибки по 1 одиниці (з усіма зупинками), а ІІ пташка
відразу перелітає з числа 2 на 3 одиниці ліворуч. Хто швидше отримає
відповідь? Відповідаючи на це питання, учні мають дійти до висновку, що
використати одну стрілку зручніше, ніж кілька маленьких, оскільки це
економить час розв'язання прикладу.

У завданнях потрібно скласти й розв'язати при№ 3, с. 44 і № 4, с. 45 8
клади за малюнками з великими стрілками. При розв'язанні прикладів
№ 5, с. 45 числовий відрізок може використовуватися для перевірки відповіді.

Головною метою роботи з просторовими фігурами, як і на попередніх
уроках, є вироблення вміння розпізнавати предмети даної форми (паралеле8
піпеда, куба, піраміди) у навколишньому середовищі. Спочатку треба
попрацювати з предметними моделями цих фігур і розбити їх на частини за
формою. Потім діти вчаться зображувати дані фігури й розшукувати їхнє
зображення на площині. У завданнях вони повинні відшукати й№№ 6�7, с. 45
розфарбувати паралелепіпеди (які не є кубами) у зелений колір, куби – у
червоний, а піраміди – у синій. Додому їм можна запропонувати творче
завдання: знайти предмети форми паралелепіпеда, куба, піраміди й
намалювати їх. Зазначимо, що, якщо дітям важко оперувати терміном
"паралелепіпед", вони можуть говорити просто слово "коробка".

випадку розбиття предметів або фігур на частини можна підібрати різні вирази,
які позначають або всю сукупність, або її частину.

Наприкінці бесіди можна запропонувати учням у завданні 1 (б) знайти всі
числові вирази, які відповідають даному розбиттю, і пояснити їхній зміст.
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Після цього діти самі повинні пояснити, у якому випадку число фігур у
сукупностях рівне (якщо всім вистачає пари), а коли не рівне (залишаються
"зайві", без пари). Таким чином, вони "відкривають" принцип порівняння
сукупностей за кількістю з допомогою складання пар.

Поняття "стільки ж", "більше", "менше" знайомі дітям із повсякденної
практики, і діти безпомилково використовують ці поняття для порівняння
сукупностей предметів із числом елементів, яке не перевищує 5. Перехід до
більших чисел, які наш зір сприймає як "багато", потребує вивчення способу
кількісного порівняння сукупностей предметів за допомогою складання пар.
Опишемо один із можливих варіантів підведення дітей до "відкриття" цього
способу.

Спочатку вчитель просить дітей вишикуватися парами – хлопчик із
дівчинкою. Після того, як вони вишикувалися, ставиться питання: кого в
класі більше – хлопчиків чи дівчаток? Чому? Виявляється, що якщо всі стоять
парами, то хлопчиків стільки ж, скільки дівчаток (число хлопчиків дорівнює
числу дівчаток, Х = Д). Якщо без пари залишаються хлопчики, то хлопчиків
більше, ніж дівчаток, а якщо без пари залишаються дівчатка, то більше
дівчаток. У кожному з цих випадків число хлопчиків не дорівнює числу
дівчаток: Х Д .�

Тепер можна запропонувати дітям учбову задачу. На дошці намальовано
багато трикутників і квадратів, які важко перелічити візуально. Учитель про8
сить порівняти їх число. Тоді за аналогією з попередньою побудовою діти
запропонують скласти пари з трикутників і квадратів (фігури на дошці мають
бути розташовані так, щоб ці пари було зручно утворювати). Кілька учнів
виходять до дошки та сполучають лініями трикутники й квадрати (мал. 20).

Уроки
28;32

Основна мета
1. Порівняння сукупностей предметів за кількістю за допомо8
гою знаків =, , >, <.�

2. Закріплення вивченого матеріалу: склад чисел 285, взаємо8
зв'язок між частиною та цілим, додавання й віднімання чисел
у межах 5, додавання й віднімання на числовому відрізку.
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Мал. 20К Т�
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Цей спосіб порівняння відпрацьовується в завданнях У№№ 1�3, с. 46.
завданні 1 потрібно порівняти число людей та число речей. Кожній людині
даємо відповідну річ (каструлю – куховару, пензель – художнику й т.ін.).
Оскільки кожен отримує одну річ і зайвих речей не залишається, то речей
стільки ж, скільки людей (Р = Л). Цю задачу можна розібрати фронтально, а
решта задач призначені на самостійне розв'язання. У завданні таким№ 2, с. 46
самим чином порівнюється число дітей і цукерок, машин і велосипедів.
Відповідь записується в буквеній формі: Д = Ц (число дітей рівне числу
цукерок), М В (число машин не рівне числу велосипедів). Діти, які працюють�

швидше, можуть додатково зробити завдання , у якому порівнюється№ 3, с. 46
число капусти і гусениць (К Г).�

Після цього діти переходять до порівняння чисел за допомогою знаків і .� �

На перших двох малюнках дано зразок виконання завдання. Учні так само
складають пари предметів, проводячи лінії. Якщо виявляється, що в одній
сукупності стільки ж предметів, скільки й у другій, то, значить, і відповідні
числа рівні. У протилежному випадку число предметів першої сукупності не
рівне числу предметів другої сукупності (у групі з великою кількістю предметів
виділяється овалом правильна частина, рівночисельна групі з меншим числом
предметів). Корисно вже на цьому етапі проговорювати, де предметів більше, а
де їх менше, і на скільки більше або менше. Предмети, які залишилися без
пари, краще розфарбовувати кольоровими олівцями, щоб виразніше
підкреслити, що саме вони визначають, на скільки одне число більше (менше)
за друге. Для розв'язання задач на порівняння в подальшому дітям залишиться
лиш усвідомити, що число цих предметів треба шукати дією віднімання,
оскільки вони складають частину сукупності з більшим числом елементів.
Одначе розмова про це буде пізніше. Зараз важливо, щоб діти засвоїли
наступне:

1) Складаючи пари, можна порівняти число елементів двох сукупностей.
2) Якщо всім елементам вистачає пари, то числа рівні, а якщо ні – то числа

не рівні.
3) Елементи, які залишилися без пари, показують, яке з двох чисел більше

й на скільки.
Ці висновки відпрацьовуються й закріплюються на уроках 29830

(завдання ), а потім і протягом наступних уроків після№ 1, с. 48; № 5, с. 51
введення знаків > і < .

Знаки > і < уводяться на 318му уроці. Краще, якщо їх придумають самі
діти. Урок можна почати з візуального порівняння сукупностей.

– Де більше книг – у бібліотеці чи на парті?
– Кого в класі більше – учителів чи учнів?
У діти також візуально визначають, де більше риб, а де менше,№ 1, с. 52

де більше квітів, а де менше. Вони мають помітити, що дзьобик пташки завжди
розкритий в бік більшої кількості. Її можна обвести червоним олівцем.

Ставиться проблема – придумати знак, який позначає, де більше пред8
метів, а де їх менше. Знак " " незручний тим, що він лише фіксує факт�

нерівності, не вказуючи, яка з кількостей більше.
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На дошці в двох мішках розміщується порівну предметів і між ними
смужками позначається рівність (смужки можна закріпити кнопками,
мал. 21).

Потім із правого мішка кілька фігур переміщуються до лівого. Як
показати, що тепер у лівому мішку предметів стало більше? Діти повинні
здогадатися розсунути смужки, як дзьобик у птаха (мал. 22 а), виходить знак,
">". Аналогічно вони будують знак "<" (мал. 22 б). Важливо, щоб ідея,
"розкрити" знак "=" у бік більшого числа була висловлена самими дітьми.
Учитель лише повідомлює, що назву знаку ("більше" або "менше") дає ліве
число.

Далі повторюється порівняння сукупностей предметів за кількістю за
допомогою складання пар. Учитель пропонує дітям порівняти дві купки книг:
одну високу – з меншою кількістю книг, а другу – низьку, книг у котрій,
навпаки, більше. Діти в цьому випадку звичайно вважають, що у високій купці
книг більше, не беручи до уваги їхню товщину. Думки можуть поділитися.
Перевірка здійснюється шляхом складання пар. Несподівано для дітей
виявиться, що у високій купці книги скінчилися раніше, тому книг у ній
менше. Таким чином, повторюється висновок про те, що більше предметів у тій
сукупності, де при складанні пар залишаються зайві елементи.

У завданні висновок про порівняння сукупностей за допомогою№ 2, с. 52
складання пар ще раз закріплюється. Візуально здається, що горобців менше,
ніж ластівок. Шляхом складання пар установлюється, що, навпаки, горобців
більше, а ластівок менше. На дошці вчитель записує результат порівняння за
допомогою знаків ">" і "<": .Г > Л, Л < Г

У завданні учні переходять до порівняння чисел за допомогою№ 3, с. 52
знаків >, <, = . Фактично вони виконують те саме завдання на порівняння
чисел, що й раніше, тільки замість знака ставлять або знак >, або знак <.�

Новим для них є лише використання знаків > і < , на яких вони й зосереджують
свою увагу. Аналогічний характер мають завдання .№№ 1�2, с. 53

Мал. 21

а) б)

Мал. 22
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На закінчення цієї роботи на уроці 32 з дітьми потрібно виявити наступну
закономірність: з двох чисел на числовому відрізку менше розташоване лівіше,
а більше правіше.

На основі отриманого висновку корисно розглянути деякі властивості
нерівностей. Для цього можна провести гру "Знайди відповідне слово".
Учитель читає речення, а діти підбирають відсутнє слово.

1) Якщо перше число більше за друге, то друге … за перше. (Менше).
2) Якщо перше число більше за друге, а друге більше за третє, то перше

число … за третє. (Більше).
У класах, де рівень підготовки дітей невисокий, можна пояснити ці

властивості на конкретних прикладах, використовуючи, наприклад, шкалу
лінійки (5 > 3, тому 3 < 5; 9 > 8, 8 > 4, тому 9 > 4). У класах більш підготовлених
корисно дати узагальнене обґрунтування:

У цьому випадку виділені в рамках записи й відповідні графічні
ілюстрації треба вивісити в класі, щоб порівняти в подальшому властивості
чисел із властивостями величин (М81, частина 3, урок 8).

На даних уроках продовжується відпрацювання навичок лічби в межах 5,
повторюються задачі на класифікацію сукупностей предметів за різними
ознаками й пов'язані з ними питання: взаємозв'язок між частиною та цілим;
зміст додавання й віднімання; складання для заданих розбиттів відповідних
рівностей і виразів.

На числовому відрізку продовжується навчання дітей використанню
великих стрілок. У завданні вони повинні домалювати стрілки й№ 6, с. 47
розв'язати приклад із коментуванням:

– До одиниці потрібно додати 3. Виходимо з точки 1 і переміщуємося
на 3 одиниці праворуч. Приходимо до точки 4. Значить, 1 + 3 = 4.

У завданні діти повинні провести ці стрілки самі, зіставляючи№ 4, с. 49
два малюнки. А в завданні , навпаки, за готовими малюнками№ 5, с. 49
потрібно скласти приклади та знайти відповідь. До усних вправ треба постійно
включати важкі обчислювальні приклади, які розв'язуються з використанням
шкали лінійки: 8 + 4, ланцюжки 16 – 7, 3 + 7 + 4 – 5 + 6 – 8 і т. д.

У завданні і завданні розглядається додавання й№ 4, с. 51 № 3, с. 53
віднімання числа 3 за частинами. Різні способи розв'язання одного й того
самого прикладу пов'язуються з їх графічними зображеннями на числовому
відрізку. Удома учні повинні самостійно скласти різні варіанти прилічення й
відлічення 3 одиниць, зобразивши їх на числовому відрізку й записавши
відповідні рівності (наприклад, прилічення 3 одиниць до числа 2 і відлічення
3 одиниць від числа 4).

У завданні повторюється й систематизується склад чисел№ 1, с. 50
2 8 5, а також обчислювальні приклади в межах 5. Бажано цю роботу

1)                                                         Якщо > , то <А Б Б А

2)                                                         Якщо > , > , то >А Б Б С А С

Б

Б

А

АС
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№ 3, с. 48
Число трикутників відповідно 2, 3, 3 і 5.

У пусту клітку потрібно намалювати одну з
ялинок (мал. 24). Різні варіанти розв'язку
обговорюються фронтально.

№ 2, с. 48
Тут знову повторюється й відпрацьовується склад числа 5, взаємозв'язок

між частиною та цілим. Розбиття подане нескладне (за кольором і розміром),
але число незаповнених кліток значно
збільшилося. Завдання (а) можна виконати
з коментуванням, а завдання (б) – само8
стійно. Після перевірки завдання треба ще
раз проговорити питання про частину й ціле,
"довести" 1 2 числові рівності, назвати8
вирази, які відповідають даному малюнку, і
пояснити їхній зміст.

№ 5, с. 47
Учні повинні визначити, що І стовпчик прикладів відповідає розбиттю

фігур на частини за кольором (сині й жовті), а ІІ стовпчик – розбиттю на частини
за формою (конуси й циліндри). У І стовпчику в усіх прикладах числа 1 і 4 –
це частини, а число 5 – ціле. У ІІ стовпчику частинами числа 5 є числа 3 і 2.
Відсутні рівності відповідно 1 + 4 = 5 і 2 + 3 = 5.

Якщо дозволить час, можна додатково проговорити зміст виразів, які
відповідають даному малюнку:

1)  4 + 1 і 1 + 4 – число усіх фігур (синіх і жовтих);
5 – 4 – число жовтих фігур;
5 – 1 – число синіх фігур.

2)  3 + 2 і 2 + 3 – число всіх фігур (конусів і циліндрів);
5 – 3 – число циліндрів;
5 – 2 – число конусів.

проводити в ігровій формі. Наприклад, можна придумати казку про місто, де
живуть числа. Дорога поділяє це місто на 2 частини. Праворуч від дороги
живуть числа, записані звичайними цифрами, а ліворуч – числа, записані
точками. Поблизу будиночків "гуляють" приклади з цими числами. Злий
чаклун зробив числа невидимками, і тому мандрівники не можуть проїхати по
дорозі. Щоб звільнити путь, треба в будиночках і порожніх клітках прикладів
написати відсутні числа ("розчаклувати" їх). У завданні № 2,
с. 50 числа записані або цифрами, або точками. Потрібно
поставити між ними знаки рівності й нерівності. У логічній
таблиці потрібно помітити, що в третьому стовпці№ 3, с. 50
точки виходять сполученням точок у будиночках перших
двох стовпців. Тому треба вибрати четвертий будиночок
(мал. 23). Мал. 23

Мал. 24
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№ 7, с. 49
Виходячи зі змін форми даху, горища й вікна, до пустої клітки логічної

таблиці треба поставити будинок № 2.

№ 6, с. 51
Зайвим є лист клена: на решті малюнків є плоди. Зайвою може бути гілка

ялини – назва починається з голосної букви, а решта – з приголосної. Можливі й
інші варіанти розв'язку. Після виконання завдання діти можуть розфарбувати
некольорові малюнки.

№ 7, с. 51
Приклади на віднімання пов'язуються з грою у слова.

№ 4, с. 53
2 + 2 – 3 = 1;  3 + 2 – 1 = 4;  4 – 1 – 2 = 1
Протягом даних уроків доцільно проконтролювати рівень засвоєння

обчислювальних навичок (лічба в межах 5), порівняння сукупностей
предметів, прості випадки додавання й віднімання на числовому відрізку
(приклади на одну дію).

Розбившися на пари та стоячи обличчям один до одного, діти рахують
мовчки, "про себе", одночасно виконуючи під лічбу рухи. Уголос
вимовляються кратні того числа, через яке ведеться лічба (при лічбі через 2
вголос називаються числа 2, 4, 6 ... ; при лічбі через 3 – числа 3, 6, 9, 12 ... і т. д.).
Називаючи кратне, діти торкаються долонь один одного (як у лічилочках).
Решта рухів можуть вибиратися довільно: плеснути в долоні, торкнутися
руками ніг, плечей, пояса, голови, тупнути ногою й т. ін.

У результаті синхронного виконання рухів відбувається мимовільне
запам'ятовування чисел, котрі учні проговорюють уголос. Таким чином, вони
фактично вивчають у процесі гри таблицю множення задовго до її уведення.
Разом із тим, "ритмічна музика", яка звучить у класі, об'єднує дітей, викли8
кає в них почуття захищеності, знімає напругу від пасивного сприйняття. Тому
доцільно систематично використовувати ритмічні ігри для проведення
фізкультхвилинок. Їх можна проводити також на перервах і після занять.

Лічба через 2. Плеснути в долоні (1), торкнутись один одного долонями й
сказати "два" (2), плеснути в долоні (3), торкнутись один одного долонями й
сказати "чотири" (4) і т. д.

Лічба через 3. Торкнутися руками ніг (1), плеснути в долоні (2),
торкнутись один одного долонями та сказати "три" (3), торкнутися руками ніг
(4), плеснути в долоні (5), торкнутись один одного долонями та сказати "шість"
(6) і т. д.

Ритмічні ігри

ДОДАТОК 1
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Лічба через 4. Торкнутися рукою правої ноги (1), торкнутися лівої ноги
(2), плеснути в долоні (3), торкнутись один одного долонями й сказати "чотири"
(4), торкнутися рукою правої ноги (5), торкнутися лівої ноги (6), плеснути в
долоні (7), "вісім" (8) і т. д.

Лічба через 5. Торкнутися руками ніг (1), доторкнутися правою рукою до
лівого плеча (2), торкнутися лівою рукою правого плеча (3), плеснути в долоні
(4), плеснути в долоні "п'ять" (5) і т. д.

Лічба через 6. Торкнутися рукою правої ноги (1), торкнутися рукою лівої
ноги (2), торкнутися правою рукою лівого плеча (3), торкнутися лівою рукою
правого плеча (4), плеснути в долоні (5), плеснути в долоні "шість" (6) і т. д.

Лічба через 7. Тупнути правою ногою (1), тупнути лівою ногою (2),
торкнутися рукою правої ноги (3), торкнутися рукою лівої ноги (4), доторкну8
тися обома руками до плечей (5), плеснути в долоні "сім" (6) і т. д.

Лічба через 8. Тупнути правою ногою (1), тупнути лівою ногою (2),
торкнутися рукою правої ноги (3), торкнутися рукою лівої ноги (4), дотор8
кнутися правою рукою до правого плеча (5), доторкнутися лівою рукою до
лівого плеча (6), плеснути в долоні (7), плеснути в долоні "вісім" (8) і т. д.

Лічба через 9. Тупнути правою ногою (1), тупнути лівою ногою (2),
торкнутися рукою правої ноги (3), торкнутися рукою лівої ноги (4), дотор8
кнутися правою рукою до правого плеча (5), доторкнутися лівою рукою до
лівого плеча (6), доторкнутися до голови (7), плеснути в долоні (8),
доторкнутися один до одного долонями й сказати "дев'ять" (9) і т. д.

Починати слід повільно з лічби хором до 20 й назад і рівночасного
виконання рухів для лічби через 2. Коли діти не будуть замислюватися над
послідовністю рухів і будуть у змозі зосередити свою увагу на проговорюванні
кратних, можна перейти до лічби через 2 (зняти проговорювання чисел 1, 3,
5 ...). Темп має бути таким, щоб у дітей залишалося відчуття успіху. Якщо на
фізкультхвилинках регулярно займатися цими вправами, то темп буде
пришвидшуватися. До наступного типу ритмічних вправ (лічби через 3, 4 і т. д.)
доцільно переходити лише тоді, коли попередні вправи відпрацьовані в
достатньо швидкому темпі, стали звичними для дітей, і кожна дитина класу
легко проговорює кратні числа без виконання рухів. При цьому спочатку
засвоюється "ритмічний малюнок" (рухи з лічбою хором відповідно до 30, 40
і т. д.) і тільки після цього – ритмічна лічба.

Проведення ритмічних ігор дуже важливе для розвитку рухового й
емоційного мислення, уваги, уміння слухати інших. Тут же формуються
навички спілкування, відбувається необхідне дітям психологічне розван8
таження. Тому ритмічні ігри обов'язково повинні бути включені до учбового
процесу. Зазначимо також, що таблиця множення в 28му класі вводиться з
урахуванням того, що описана вище робота в 18му класі проведена й учні
вивчили значення перших десяти кратних усіх одноцифрових чисел.
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