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Основна мета
1. Вивчення числа 6 і складу числа 6. Написання цифри 6.
2. Знайомство з геометричними поняттями: точки й лінії,
області й межі.
3. Уточнення назв компонент додавання й віднімання,
робота над правильним використанням цих термінів у
мовленні.
4. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здіб-
ностей учнів.

Уроки
1 � 6

На 1-му уроці вводиться число 6. Як правило, воно ілюструється
числовим відрізком, сукупностями предметів, гранню грального кубика й
доміно, які показують склад цього числа.

У процесі вивчення числа 6 відпрацьовується й закріплюється весь
матеріал, вивчений раніше: додавання й віднімання сукупностей
предметів, взаємозв’зок між частиною та цілим, числовий відрізок,
порівняння чисел за допомогою складання пар, лічба в межах 6. Види
завдань, які пропонуються учням, аналогічні тим, з якими вони
зустрічалися на попередніх уроках.

У завданні зіставляються різні форми№ 1, с. 3; № 1, с. 5; № 6, с. 6
зображення чисел від 1 до 6. Зміст завдань і принципи їх виконання учні
повинні визначити самі, орієнтуючися на наведені зразки, аналогію та
здоровий глузд. Наприклад, у завданні маленький кружок із№ 1, с. 3
цифрою 5 сполучений з великим кругом, який містить 5 квіток. Значить, і
в решті маленьких кружків потрібно написати числа, які відповідають
малюнкам у великих кругах. Аналогічно ці малюнки треба зіставити з
зображенням чисел точками (сполучити лініями квадрати з точками й
відповідні великі круги) за зразком, поданим для числа 3.

У завданнях триває робота з порівняння№2, с. 3; № 9, с. 8; № 6, с. 10
чисел. Ці завдання також виконуються за наведеним зразком.

У завданні упорядковуються малюнки, причому порядок№ 3, с. 4
позначається тепер звичайними цифрами. За цими малюнками діти
повинні скласти невеличке оповідання.
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№ 4,  с. 10.
Треба розв’язати спочатку ланцюжок прикладів, а потім записаний

нижче "довгий" приклад. Якщо учні помітять, що в обох випадках
виконуються одні й ті самі перетворення, то в ІІ випадку вони можуть
просто записати отриману в ланцюжку відповідь.

№ 3,  с. 10.
Один або два стовпчики розв’язуються з коментуванням, а решта –

самостійно з усною перевіркою відповідей. Корисно звернути увагу дітей
на закономірність зміни результату. Наприклад, у І стовпчику І доданок
послідовно збільшується на 1, і сума теж послідовно збільшиться на 1.

№ 1,  с. 5.
У будиночках потрібно дописати відсутні числа (у І будиночку – за

допомогою точок, у ІІ будиночку – цифрами), а поруч у виразах треба
дописати другий доданок так, щоб значення всіх сум дорівнювало 6. Після
виконання завдання учні повинні відшукати відсутній вираз: 1 + 5.

Завдання та ін. направлені на№ 4, с. 4; №№ 1�2, с. 5; № 4, с. 6
засвоєння складу числа 6 і формування навичок лічби в межах 6. Оскіль-
ки робота з завданнями такого типу вже описувалася вище, зазначимо
лише особливості деяких із цих завдань.

3 – Б 1 – К 4 – З
5 – А 6 – Р 2 – О

№ 8,  с. 8.
Потрібно розшифрувати слово "КОБЗАР". Для цього потрібно

розв’язати приклади й розмістити внизу в клітинках букви в порядку
зростання відповідей.

Для одного з малюнків можна скласти всі інші вирази, які йому
відповідають, і пояснити їхній зміст. Наприклад, І малюнку крім виразу
1 + 5 можна зіставити ще 3 вирази:

5 + 1 – загальне число квіток в обох вазах;
6 – 1 – число квіток у ІІ вазі;
6 – 5 – число квіток у І вазі.

№ 2,  с. 5.
За малюнками учні повинні записати відповідні вирази:
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№ 7,  с. 10.
Відпрацьовується склад чисел 5 і 6. У ІІ таблиці перед виконанням

завдання треба відшукати відсутні варіанти розфарбування клітинок і
закінчити розфарбування.

У завданнях діти вчаться№ 3, с. 5; № 7, с. 8; № 5, с. 10; № 4, с. 14
розв’язувати за допомогою числового відрізка приклади на 2 дії.

На 3-4 уроках вивчаються точки та лінії. У завданнях №№ 1�2, с. 7
показано, як намалювати олівцем точку (торкнутися паперу вістрям
олівця) і лінію (провести вістрям олівця по паперу), і як точки
позначаються буквами. Учні виконують завдання:

– Назвіть точки, зображені на малюнку.
– Яка з цих точок найбільш верхня?  Найбільш нижня?
– Яка з цих точок найбільш права?  Найбільш ліва?
– Сполучіть червоною лінією точки і , поставте на ній точкуА Б К.
– Сполучіть синьою лінією точки і так, щоб ця лінія пройшлаД М

через точку .В
– Проведіть зелену лінію, яка починається й закінчується в точці .Е
Слід звернути увагу дітей на те, що зображення точки тим точніше й

правильніше, чим гостріше заструганий олівець, яким ця точка
зображується.

Можна згадати з учнями зразки точок і ліній в навколишньому світі
(зірки в небі – точки; слід зірки, яка падає – лінія; під час святкового
салюту ми бачимо на небі яскраві лінії, а потім спалахують різнобарвні
точки, і т. д.)

У завданні на одній з ліній позначена точка . Якщо ми№ 3, с. 7 А
вийдемо з точки й підемо по цій лінії, то повернемося назад до точки .А А
Ця лінія – . Інші лінії в цьому завданні теж замкнені. У них немаєзамкнена
ні початку, ні кінця. Учні пересвідчуються в цьому, обводячи лінії
червоним олівцем. Потім кожен малює свою замкнену лінію, прохідну
через точку . Учитель дає завдання поставити по синій точці всерединіК
кожної замкненої лінії та по зеленій точці – поза цими лініями. Малює
квадрат, трикутник, прямокутник і коло, та питає – замкнені ці лінії
чи ні.

Можна розповісти учням, що Земля обертається навколо Сонця по
замкненій лінії – по орбіті. Вона обходить свою орбіту за 1 рік.

У завданні зображені лінії. У них два кінця.№ 4,  с. 7 незамкнені
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Якщо ми вийдемо з одного кінця, то
потрапимо в другий. Учні обводять
синім олівцем лінії з кінцями і ,А В
Д Еі , проводять свою незамкнену
лінію з кінцями і . УчительБ Т
пропонує позначити точки, які
лежать на цих лініях, і точки, які
на них не лежать.

Якщо залишиться час, можна запропонувати учням таке завдання:
– Мандрівник вийшов із міста і прийшов до міста (мал. 2).А Д

Перелічіть по порядку села, які він
пройшов. Придумайте назви цих сел
і міст, щоб вони починалися з букв
А, Б, В, Г, Д. Перелічіть села, котрі
пройде мандрівник, повертаючися
назад.

У завданні потрібно обвести червоним олівцем замкнені№ 5, с. 7
лінії, а зеленим олівцем – незамкнені.

На 4-му уроці уточнюється поняття замкненої лінії та роз-
глядається розміщення точок на лінії, усередині лінії та зовні. Спочатку
до формування цих понять доцільно
підключити рухи дітей: група з
9-10 чоловік зображує замкнену
лінію, а ще кілька дітей – точки,
розміщені всередині лінії, на лінії та
зовні. Потім учні малюють на
аркуші довільну замкнену лінію й за
завданням учителя позначають на
малюнку точки, розміщені всіма
трьома можливими способами, на-
приклад, мал. 3.

У завданні розглядається різне розташування фігур щодо№ 2, с. 9
замкненої лінії. За верхніми малюнками учні повинні проговорити
положення червоного, синього й жовтого кружків. У таблиці, розміщеній
внизу, діти малюють фігури (верхній рядок) і лінії (нижній рядок) так,
щоб зберігалося їх розміщення щодо ліній, указане в зразку.

Д

Г
В

Б

А

Д

Т

К

В

Б
А

Мал. 1.

Мал. 2.

Мал. 3.
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На 5-6 уроках діти знайомляться з поняттями "область" і "межа".
У завданні показана карта Київської області. Учні визначають№ 1, с. 11
по карті, які міста належать Київській області, називають міста, які їй
не належать. Потім вони обводять межу області червоним олівцем. Можна
розповісти дітям про те, чим відомі Біла Церква, Переяслав-Хмель-
ницький, Чорнобиль, показати також карту тієї області (району, міста,
країни), де вони живуть.

У завданні діти позначають межу й область відповідно№ 2, с. 11
червоним і жовтим кольором, а потім за малюнком визначають положення
позначених точок: на межі області, усередині, зовні.

У завданні можна№ 3, с. 11
запропонувати наступні питання:

– Позначте точки і на межіА Б
області, точки і всередині області,Д Е
а точки і зовні(мал.4).М К

– Чи можна з точки потрапитиД
в точку , не виходячи назовніЕ
області?

– Чи можна з точки потрапити в точку , не перетинаючи межуД К
області?

– Чи можна потрапити з в , не перетинаючи межу?К М

М

Д
Е

К

Б

А

Мал. 4.
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У завданні учні обводять червоним олівцем межі№ 4, с. 11
намальованих фігур, а синім – зафарбовують відповідні області. Можна
сказати про те, що межа круга називається У зошиті в клітинкуколом.
діти можуть самі намалювати кілька замкнених ліній та розфарбувати
обмежені цими лініями області.

На наступному уроці учні знайомляться з областями, межа яких
складається з кількох частин. У завданні наведені приклади№ 2, с. 13
таких областей, які зустрічаються в житті. Щоб спіймати вовків, можна
зробити з високих кілків два паркани, один усередині іншого. У першому
паркані потрібно зробити двері, усередині іншого – посадити козу. Вовки,
почувши приманку, входять у двері та йдуть між парканами. Коли вони
обходять круг, двері зачиняються. Вовки спіймані. Межа області, по якій
ходять вовки, складається з 2 частин. Щоб діти краще собі її уявили, треба
збудувати таку область із них самих і пограти в "спійманих вовків".

На другому малюнку – острів, усередині якого 2 озера. Межа острова
складається з трьох частин: однієї зовнішньої та двох внутрішніх.

У завданні учні спочатку визначають, з кількох частин№ 3, с. 13
складаються межі областей. Потім межі вони обводять червоним олівцем,
а самі області зафарбовують у синій колір. Зазначимо, що питання про
області з кількома межами не є обов’язковим і не може включатися до
уроків.

Протягом 4 і 6 уроків учні уточнюють назви компонент додавання й
віднімання. Ці терміни були введені раніше й систематично використо-
вувалися на уроках. На даному етапі учитель перевіряє їх засвоєння та
правильне використання в мовленні всіма дітьми.

У завданні розглядаються терміни "доданок" і "сума". Учні№ 1, с. 9
називають компоненти додавання, підкреслюють їх кольоровими
олівцями, підбором знаходять невідомі компоненти, придумують свої
приклади з заданими значеннями доданка чи суми. Ще раз зазначається,
що доданки – це частини суми. Наведемо приблизне коло питань, яке
обговорюється у зв’язку з цим завданням:

– Назвіть доданки в першому прикладі. Чому дорівнює сума?
Прочитайте приклад різними способами.

– Що можна сказати про доданки в другому прикладі? Знайдіть суму.
Назовіть у цьому прикладі ціле й частини. На які ще частини можна
розбити число 6?
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– Підберіть невідомий доданок у третьому прикладі. Який ще
приклад на додавання можна скласти з цими доданками й сумою? Яка
властивість додавання використовувалася для його складання?

– Назвіть відомі й невідомі компоненти додавання в четвертому
прикладі. Знайдіть ІІ доданок. Складіть ще 3 приклади на додавання й
віднімання з цими числами.

– Запишіть який-небудь приклад на додавання. Підкресліть у ньому
І доданок синім олівцем, ІІ доданок – зеленим, а суму – червоним.
Прочитайте записаний приклад.

– Складіть усі можливі приклади на додавання з сумою 5.
Аналогічна робота проводиться в завданні , але йдеться в№ 1, с. 13

ньому про компоненти віднімання:
– Назвіть зменшуване й від’ємник у першому прикладі. Чому

дорівнює різниця? Прочитайте приклад різними способами.
– Підкресліть у другому прикладі зменшуване червоним олівцем, а

від’ємник – зеленим. Знайдіть різницю й запишіть отримане число у
"віконце".

– Назвіть зменшуване й різницю в третьому прикладі. Чому дорівнює
від’ємник? Назвіть у цьому прикладі ціле й частини. З яких частин
складається число 5? Складіть ще один приклад на віднімання з цими
числами.

– Назвіть відомі й невідомі компоненти в четвертому прикладі.
Обведіть у кружок ціле й підкресліть частини. Складіть ще три приклади
на додавання й віднімання з цими самими числами.

– Придумайте та розв’яжіть 2 приклади на віднімання, у котрих
зменшуване дорівнює 6. Прочитайте приклади. Назвіть у них від’ємник і
різницю.

Наведемо розв’язання задач на конструювання фігур із паличок.
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Мета: закріплення навичок лічби в межах 6.

Правила:

– Грають 2 чоловіка.

– Зміст гри полягає в тому, щоб пройти по стежці, яка складається з
овалів або прямокутників.

– Виграє той, хто пройде путь швидше.

– Гравці по черзі кидають гральний кубик. Число очок, яке випало в
кубику, дає право зробити дане число переміщень по стежці, але за
умови, що гравець правильно розв’язує записані приклади. Якщо
при розв’язанні прикладу допущено помилку, то мандрівник не має
права продовжувати рух і зупиняється на попередньому кроці,
очікуючи наступного ходу.

– Правильність розв’язання прикладу перевіряє суперник (усно, за
допомогою числового відрізка, за таблицею, складеною спеціально
для гри, або іншим способом).

– Зелена клітинка – "щаслива". Якщо на ній зупинка (за умови, що всі
приклади до неї, починаючи з першого, розв’язувалися безпомил-
ково), то гравець отримує право додаткового ходу.

– Жовта клітинка – "нещаслива", вона "гальмує" рух і не дає пройти,
незалежно від числа очок, які випали. Щоб "зрушити" з неї,
потрібно додатково розв’язати приклад на лічбу в межах 6, який
запропонує суперник.

У цю гру можуть грати як діти між собою (на уроці, на перерві або
вдома), так і батьки з дітьми. При цьому правила гри можуть змінюватися
й доповнюватися за їхнім бажанням.

Математична гра ( ).с. 15
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Основна мета
1. Установлення взаємозв’язку між цілим відрізком і його
частинами.
2. Повторення складу числа 6. Закріплення навичок лічби
в межах 6.
3. Розвиток мислення, мовлення, творчих здібностей
учнів.

Урок 7

а)                                                                           б)

На даному уроці розширюються уявлення дітей про відрізок – діти
знайомляться з різними позначеннями відрізка, учаться його будувати,
установлюють взаємозв’язок між цілим відрізком і його частинами. Це
готує їх до моделювання задач за допомогою схем.

Почати урок можна з розгляду малюнка 5, а:

Учитель задає питання:
– По якій стежці потрібно бігти зайчику, щоб якнайшвидше

потрапити з точки у точку ? (По прямій стежці.)М Д
– Як називається ця геометрична фігура? (Відрізок.)
Потім учитель повідомлює, що точки і , які обмежують відрізок,М Д

називають . Відрізок з кінцями і можна позначитикінцями відрізка М Д
МД ДМі . Відрізки позначають і по-іншому. Наприклад, доріжки, які
ведуть із точки у точку , можна позначити буквами (мал. 5, б),М Д а, б, в, г
тоді позначенням відрізка буде просто буква .МД в

У учні повинні назвати кінці відрізка (точки і ),№ 1, с. 16 АВ А В
позначити їх кольоровими олівцями, а потім назвати інше позначення
того самого відрізка: відрізок .ВА

Після цього обговорюється питання про те, як побудувати відрізок з
кінцями у двох даних точках. Учитель позначає на дошці 2 які-небудь
точки й показує учням спочатку різні варіанти прикладання лінійки
(мал. 6):

а

б
в

г

Д

Д

ММ
Мал. 5.
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а)                                                  б)                                                        в)

г)                                                              д)

а потім різні варіанти проведення відрізка (мал. 7):

Діти самі повинні з усіх цих варіантів вибрати вірний.
У учні повинні самостійно побудувати вказані відрізки за№ 3, с. 16

допомогою лінійки.
Зазначимо, що матеріал, пов’язаний з побудовою та позначенням

відрізків, носить пропедевтичний характер. Він легко засвоюється дітьми
в процесі виконання практичних вправ, тому не слід на даному уроці
витрачати багато часу на його опрацювання. Основною метою розгляду
геометричного матеріалу тут є розкриття взаємозв’язку між цілим
відрізком і його частинами, на чому базується в подальшому моделювання
текстових задач на додавання та віднімання.

У учні повинні знайти й назвати всі відрізки на малюнку:№ 4, с. 16
АВ, ВС АСі . При цьому можна спитати дітей: на скільки частин розбито
відрізок ? Які це частини? (2 частини – і ).АС АВ ВС

Потім розглядається . На малюнку весь відрізок розбито№ 5, с. 16 с
на частини і . При додаванні цих частин виходить увесь відрізока в :
а в с+ = . Учні повинні встановити, що при додаванні цих частин в іншому
порядку отримаємо той самий відрізок: + = . Якщо з усього відрізкав а с
взяти частину , то залишиться : – = . Аналогічно, – = .а в с а в с в а

Отримані рівності потрібні до тих, котрі складалися при додаванні й
відніманні сукупностей предметів, тому для закріплення даного матеріалу
можна запропонувати учням самостійно виконати подібне завдання:

а)                                                  б)                                                        в)
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Перші 2 рівності означають, що при додаванні частин відрізків
виходить цілий відрізок. З останніх 2 рівностей виходить, що якщо з
усього відрізка відняти одну з частин, то вийде друга частина. Тут ще раз
наочно ілюструється переставна властивість додавання: від перестановки
доданків сума не змінюється.

У завданні повторюється склад числа 6. Наведемо№ 7, с. 16
можливий варіант його обговорення.

– Чому під І малюнком записано вираз 1 + 5? (На малюнку зображено
1 будиночок і 5 квіток.)
– Які ще вирази можна скласти для цього малюнка? (5+ 1, 6 – 1, 6 – 5.)
– Що означає вираз 6 – 1? (Число квіток.) 6 – 5? (Число будиночків.)
5 + 1? (Число квіток і будиночків.)
– Який малюнок потрібно зробити для виразу 2 + 4? (2 будиночки й
4 квітки.)
– Складіть вираз для ІІІ малюнка (3 + 3, оскільки тут 3 будиночки й
3 квітки.)
– Які вирази можна скласти для ІІ малюнка? ІІІ малюнка? Що вони
означають?

До цього уроку учні повинні вільно розв’язувати приклади на
додавання та віднімання в межах 6. Сформованість обчислювальних
навичок можна перевірити в завданні . Пропонований блок№ 6, с. 16
прикладів дається на самостійне розв’язання протягом приблизно 2-3
хвилин. Якщо вірно розв’язані 3-4 приклади – це "задовільно", 5
прикладів – "добре", 6 прикладів – "відмінно". Дане завдання можна
запропонувати учням у формі гри "Мандрівка до Країни Знань". На дошці
складається поїзд із 4 вагонів – м’якого, купейного, плацкартного й
загального. Розв’язавши приклади й перевіривши відповіді, діти
"купують" квитки до одного з цих вагонів. Найбільш комфортабельний і
гарний – м’який вагон. Квитки на нього видаються за 6 вірно розв’язаних
прикладів. Відповідно, 5 вірно розв’язаних прикладів дають право на

к м с         с к м+ = – =
м к с         с м к+ = – =

с

к м

узошитівкліткунамалюватидовільнийвідрізок(наприклад, ),розбитийогос
на 2 частини (наприклад, і ), а потім скласти й обґрунтувати 4 рівності:к м
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право на квиток у купейному вагоні, 4 приклади – у плацкартному вагоні,
3 приклади – у загальному вагоні. За бажанням дитини квиток можна
поміняти на більш комфортабельний, розв’язавши вдома додаткове
завдання аналогічного рівня складності, котре готується заздалегідь на
аркушах. Якщо гра дітям сподобається, то її можна використовувати на
наступних уроках для розв’язання найрізноманітніших задач. До
виготовлення квитків (призів), необхідних для її проведення, можна
залучити самих дітей на уроках праці, у групі продовженого дня й т. д.

На цьому уроці треба звернути особливу увагу на завдання в прописі.
Закономірності, з якими діти тут зустрічаються, . Раніше вонинового виду
мали справу малюнка, групи фігур або цифр.з регулярним повторенням
Тепер вони зустрічаються з їх , . Характер змінирегулярною зміною
потрібно обов’язково проговорити з дітьми вголос, інакше вони будуть
використовувати старий, уже відомий їм спосіб дії. У І рядку потрібно
помітити, що через клітку записано по 2 однакові цифри, причому в
кожній новій парі цифри збільшуються на 1. Тому після трійок треба не
повторювати заново одиниці, двійки й т. д., а продовжити збільшення,
тобто писати через клітку 44, 55, 66... (ті, хто вміє писати наступні цифри,
можуть продовжити цей розряд далі.) У ІІ рядку число паличок не
змінюється, а число кружків збільшується на 1. Тому далі потрібно
писати: і т. д. Аналогічні завдання наведені
в прописах на наступних сторінках. При виконанні цих вправ діти,
знайомі з назвою двоцифрових чисел, можуть проговорювати їх уголос.
Таким чином, будуть включені в роботу наявні в них знання, а з іншого
боку, це підготує решту дітей до вивчення двоцифрових чисел. (Цифри й
кружки, зроблені більш світлим тоном, призначені для обведення.)

Основна мета
1. Вивчення числа 7 і складу числа 7. Написання цифри 7.
Лічба в межах 7.
2. Знайомство з геометричними поняттями: "ламана",
"многокутник".
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здіб-
ностей учнів.

Урок
8�9

На цих уроках учні знайомляться з числом і цифрою 7. Це число
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ілюструється на числовому відрізку як результат додавання 1 до числа 6.
Склад числа показано за допомогою кісток доміно.

Число 7 відігравало велику роль у давній міфології (сім римських
богів, сім чудес світу в Давній Греції і т. д.) і зберегло цю роль у літературі.
Учні згадують 7 гномів із казки про Білосніжку та сімох гномів, можна
прочитати їм уривок із казки О.С. Пушкіна "Про мертву царівну й сімох
богатирів". Усім відомі прислів’я та приказки, у котрих зустрічається
слово "сім": "Семеро одного не ждуть", "Сім разів відмір – один раз відріж"
та ін. У цих прислів’ях і приказках слово "сім" виступає в ролі слова
"багато". Можна згадати, що наш тиждень складається з семи днів,
говоримо про сім кольорів райдуги – червоний, оранжевий, жовтий,
зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Але чому цих кольорів рівно
сім? У веселці можна розрізнити набагато більше, ніж 7 різних відтінків.
У той же час, у деяких мовах слова "блакитний" і "синій" позначаються
одним і тим самим словом. А вибір саме семи кольорів – данина давньому
звичаю надавати цьому числу особливого значення.

У завданні опрацьовується знання складу числа 7 за№ 1, с. 17
допомогою розбиття відрізка на частини. Перед виконанням цього
завдання доцільно повторити співвідношення між цілим відрізком і його
частинами:

На 9-му уроці учні знайомляться з поняттям та їїламаної лінії
позначенням. Для наочної ілюстрації цього поняття можна взяти тонку
планку та в деяких місцях її надламати. У задачі зображена№ 1, с. 19
ламана і замкнена ламана . Тут же діти будують заАВСДЕF KLMN
допомогою лінійки ламану .ОРRСТ

Замкнену лінію називають многокутником. У залежності від
числа сторін і вершин розрізняють , ,трикутники чотирикутники
п’ятикутники й т. д. У потрібно підрахувати, скільки вершин і№ 2, с. 19
сторін у кожного многокутника, і записати відповідне число в пусту
клітку.

Поняття ламаної лінії включається до роботи в , у котро№ 3, с. 19 -
му триває вивчення складу числа 7. За малюнком у великому овалі
потрібно скласти суму й записати в маленькому овалі (доданки

б + з = в
з + б = в

в – б = з
в – з = бзб

в
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визначаються числом ланок ламаної). Значення всіх складених сум
дорівнює 7.

Задачі також направлені на засвоєння складу семи. У№№ 4, 6, с. 20
№ 4 потрібно поставити в порожні клітки точки й цифри так, щоб сума
чисел у кожному рядку дорівнювала числу на горищі будиночка (семи).
У сім фігур розбиваються на частини за різними ознаками. У І№ 6
стовпчику учні повинні знайти ознаку розбиття й скласти всі рівності, які
відповідають даному малюнку. У ІІ стовпчику потрібно за даним виразом
знайти ознаку розбиття (за кольором), зробити малюнок, а потім знову
написати всі рівності, які підходять до отриманого малюнка. У ІІІ
стовпчику дано обернене завдання.

У решті завдань цих уроків розв’язуються задачі на повторення. У
№ 3, с. 17 потрібно порівняти числа в межах семи за допомогою складання
пар. Як і раніше, фігури, які залишилися без пари, корисно розфарбо-
вувати кольоровими олівцями. Діти мають зрозуміти, що саме ці фігури
визначають, на скільки одне число більше (менше) за інше. Це підготує їх
до розв’язання в подальшому задач на різницеве порівняння чисел.

У завданні потрібно за малюнком установити співвідно-№ 4, с. 18
шення між цілим відрізком і його частиними. У і№ 5, с. 18 № 5, с. 20
повторюється додавання і віднімання на числовому відрізку. Тут потрібно
або за даним виразом намалювати стрілки та знайти відповідь, або,
навпаки, за малюнком записати потрібну рівність. У задачі № 6, с. 18
потрібно за допомогою стрілок розташувати числа від 1 до 7 спочатку в
порядку збільшення, а потім – у порядку зменшення.

У усі маленькі фігури в рядках і стовцях таблиці№ 7, с. 18
змінюються за кольором і формою, а великі – тільки за формою. Значить,
потрібною фігурою є великий трикутник, у котрому намальовано
маленький чорний квадрат. Це фігура .№ 6

У потрібно здогадатися, що число, записане на візку,№ 7, с. 20
дорівнює сумі чисел, записаних на його колесах. Тому на колесі ІІІ візка
треба записати число 2, а на колесі останнього візка – число 1.

У прописах діти знову зустрічаються з систематичною зміною деякої
ознаки. У ІІ рядку пропису на с. 18 вони повинні помітити, що перша
цифра – цифра 1 – не змінюється, а друга цифра послідовно збільшується
на одиницю. У ІІІ рядку на цій самій сторінці число трикутників
послідовно збільшується на одиницю, а число кружків між групами
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трикутників не змінюється. Тому далі потрібно писати: 4 трикутники –
кружок – 5 трикутників – кружок, і т. д. Аналогічно, у ІІІ рядку пропису
на послідовно збільшується на одиницю число трикутників, цифра іс. 20
число записаних цифр. Далі потрібно писати:

Ці уроки присвячені складанню та розв’язанню задач на додавання і
віднімання за малюнками. На попередніх уроках учні вже зустрічалися з
аналогічними задачами, але в них розглядалися в основному лише
сукупності геометричних фігур. Тут дане питання розглядається більш
детально, причому на найрізноманітнішому матеріалі. Терміни "задача",
"питання задачі", "вираз" і т. д. використовуються, але увага на них не
фіксується.

Спочатку можна підключити до вивчення цього матеріалу рухи дітей.
Наприклад, викликати до дошки 2 хлопчиків, потім 4 дівчаток і спитати:

– Скільки всього дітей стало біля дошки? (6)
– Якою дією про це дізналися? (Додаванням.)
– Чому потрібно додавати число хлопчиків і дівчаток, а не віднімати?
(Дізнаємося, скільки всіх дітей разом, об’єднуємо.)
– Розкажіть, скільки біля дошки було хлопчиків, скільки вийшло
дівчаток, і що ми дізнавалися. (Біля дошки було 2 хлопчика, вийшло
ще 4 дівчаток. Дізналися, скільки дітей стало біля дошки.)
– Задачу, котру ми склали, можна намалювати так (малюнки
підготовані вчителем заздалегідь):

Основна мета
1. Складання виразів за малюнками.
2. Порівняння виразів.
3. Опрацювання навичок лічби в межах 7.
4. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здіб-
ностей учнів.

Урок
10�12

4444,                               55555  і  т. д.

2 2 + 4

+ 4
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– Тепер складіть самі задачу за малюнком:

(Біля дошки стояло 6 дітей. Пятеро сіли на місце. Скільки дітей
залишилося?)
Ця задача ілюструється за допомогою рухів: п’ятеро з 6 дітей, які

стоять біля дошки, сідають на місце, залишається один.
– Який вираз потрібно записати на правому малюнку? (6 – 5.)
– Чому тут потрібно віднімати? (Шукаємо частину дітей, яка
залишилася.)
– Чи можна на правому малюнку записати не вираз 6 – 5, а відповідь
1? (Ні, оскільки у взірці показано, що потрібно писати вираз.)
Після цього фронтально розбирається перший рядок завдання № 1,

с. 21:
– Чому на першому малюнку записано число 2? (Намальовано 2
метелика.)
– Чому над стрілкою стоїть + 3? (Прилетіло ще 3 метелика.)
– Що означає  вираз 2 + 3? (Число всіх метеликів.)
– Складіть задачу за цим малюнком (Було 2 метелика. Прилетіло ще
3 метелика. Скільки стало метеликів?)
– Знайдіть відповідь. (П’ять метеликів).
Потім протягом 1-2 хвилин діти за зразком самостійно заповнюють

пусті клітинки в останніх рядках і записують дію над стрілкою. Перевірка
розв’язання проводиться фронтально. Задачі до решти трьох картинок
проговорюються усно:

– Було 7 груш. Одну грушу взяли. Скільки залишилося?
– До 2 жовтих кульок додали 2 червоні кульки. Скільки кульок стало?
– Було 5 яблук. З’їли 4 яблука. Скільки яблук залишилося?
У повторюється склад числа 7. Зразок виконання завдання№ 2, с. 21

наведено на першій картинці. Згідно з цим зразком, на другій картинці
потрібно показати розбиття на 2 і 5 груш, на третій картинці записати під
малюнком вираз 3 + 4. Тут, як і раніше, для кожного виразу можна
підібрати відповідні (наприклад, для виразу 1 + 6 відповідними є

6

– 5
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підібрати відповідні (наприклад, для виразу 1 + 6 відповідними є 6 + 1,
7 – 1 і 7 – 6).

У завданні на даній картинці зіставляються 4 вирази.№ 3, с. 21
Потрібно пояснити їхній зміст. Оскільки всі яблука на одному малюнку
можна розбити на дві частини ("ростуть на дереві" – "впали"), то вирази
означають наступне:

3 + 4 і 4 + 3 – число всіх яблук;
7 – 3 – число яблук, котрі залишилися на дереві;
7 – 4 – число яблук, які впали.
Для цих виразів також можна скласти задачі:

З яблуні впало 3 яблука, а залишилося рости 4 яблука.
Скільки всього яблук росло на яблуні?

На яблуні 4 яблука, а під яблунею 3 яблука. Скільки всього
яблук?

На яблуні росло 7 яблук, 3 яблука впало. Скільки залишилося?

На яблуні росло 7 яблук, а залишилося 4. Скільки яблук упало?

Завдання направлене на розвиток в учнів уміння№ 4, с. 22
орієнтуватися в нестандартній ситуації. За своїм математичним змістом
це завдання нічим не відрізняється від попередніх, однак воно оформлене в
новій знаковій формі. Дітям треба дати можливість самим розгадати
значення записів, скласти для них відповідні вирази та задачі.
Обговорення цього завдання проводиться приблизно так:

– На які частини можна розбити всіх зайців на малюнку? (Великі й
малі, чорні та білі.)
– Білочки в Лісовій школі складали за цим рисунком задачі й
зашифровували їх незрозумілими значками. Як ви вважаєте, що
означають у цих записах круги? (Це маленькі зайчики.) Що
означають овали? (Це великі зайці.)
– На які частини розбито всіх зайчиків у завданні (а)? (Великі й
маленькі.) Що тут потрібно знайти – ціле або частину? (Ціле,
оскільки лінією обведені всі зайці.)
– Яку задачу розв’язували білочки в цьому завданні? (Було 3
маленьких і 2 великих зайця. Скільки всього зайчиків було?)
– Що потрібно знайти в завданні (в) – ціле або частину? Як
здогадалися? (Частину, оскільки лінією обведено тільки великих
зайців, а маленькі закреслені.)

3 + 4

4 + 3

7 – 3

7 – 4
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Для деяких із цих виразів можна скласти задачі. Це завдання, як ми
вже зазначали, не містить у собі ніякого додаткового змістового
навантаження порівняно з попередніми. Одначе тут діти мають виявити
кмітливість, уміння міркувати за аналогією, глибоке розуміння змісту
додавання та віднімання. Дуже важливо, що при цьому в них формується
здатність до перенесення знань. Разом з тим, це завдання є додатковим,
тому вимагати від кожної дитини розуміння принципу кодування й
витрачати на це занадто багато часу не варто.

Навчання дітей складанню задач і виразів за малюнками триває на
11-12 уроках у . Розв’язання задач№№ 1 � 3, с. 23; № 3, с. 25; № 4, с. 26
оформлюється за наведеним зразком. Для фронтальної роботи можна
використовувати й інші аналогічні картинки, котрі є в учителя.

У завданні потрібно скласти вирази за малюнками або№ 2, с. 23
малюнки за виразами й порівняти їх за допомогою складання пар. Тут
можна помітити наступну закономірність: якщо в сумах один доданок
однаковий, то менше та сума, у котрої менше другий доданок, і навпаки.
У подальшому (урок 12) ця властивість буде розглядатися більш
детально.

У учням також пропонується порівняти вирази, але вже за№ 2, с. 25
допомогою обчислень.

У завданні потрібно вибрати з мішка фігури за вказаною№ 3(а), с. 25
ознакою й розбити їх на частини відповідно до виразу 2 + 3. Ознака, за
якою вибираються фігури, указана над овалами: трикутники; сині й
червоні фігури; сині й зелені фігури. Учні малюють фігури в овалах і
показують розбиття за допомогою замкнених ліній.

г)   5 – 4    – число чорних зайчиків.

в)   5 – 1    – число білих зайчиків,

б)   5 – 2    – число маленьких зайчиків,

а)   4 + 1    – число всіх зайців,

– Яку задачу розв’язували білочки в завданні (в)? (Було 5 зайчиків: з
них 3 маленьких, а решта великі. Скільки було великих зайців?)
– Спробуйте розшифрувати решту задач і записати відповідні вирази.
Діти протягом 2-3 хвилин самостійно розглядають рисунки й

намагаються дібрати до них вирази. Значення складених виразів
пояснюють ті діти, котрі вірно виконали завдання.
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– Віднімати ми можемо тільки з цілого, тому в перше "віконце"
вставляємо . Щоб отримати зелену й червону частини, з усьогов
відрізка потрібно відняти синю частину. У друге "віконце"
вставляємо . Значить, – = + .с в с з ч

Розв’язання цієї задачі можна показати за допомогою кольорових
відрізків на магнітній дошці або фланелеграфі.

Протягом даних уроків опрацьовується лічба в межах 7. У № 5, с. 22
повторюється склад семи. Діти мають помітити наявні тут законо-
мірності:

– у І стовпчику всі приклади на додавання, значення всіх сум
дорівнює семи;
– у ІІ стовпчику всі приклади на віднімання, зменшуване однакове –
7, від’ємник збільшується на 1, а різниця на 1 зменшується
(аналогічно – у ІІІ стовпчику);
– у І рядку всі приклади складені з чисел 1, 6 і 7, у ІІ рядку – з чисел 2,
5, 7, а в ІІІ рядку – з чисел 3, 4 і 7 (віднімаємо одну частину –
залишається друга частина числа 7).

У під овалами записано лише вираз, а учні самі придумують№ 3(б)
ознаки, за якими фігури вибираються з мішка й розбиваються на
частини. При цьому розв’язання неоднозначне. Наприклад, для виразу
2 + 1 можна вибрати ознаки "квадрати" і розбити їх на частини за
розміром (великі й маленькі квадрати). Для цього ж виразу можна
вибрати ознаку "червоні фігури" і розбити їх на частини за формою
(квадрати й трикутники) або за розміром (великі та маленькі). Різні
способи вибору фігур і їхнього розбиття, знайдені учнями, обговорю-
ються усно. У подальшій роботі корисно включати завдання такого типу
до усних вправ.

У триває підготовка учнів до розв’язання текстових задач.№4, с. 24
Відрізок поділений на 3 частини , і (їх можна розфарбуватив ч с з
відповідно в червоний, синій і зелений кольори). Учні повинні вставити
в рівності відсутні букви, установлюючи співвідношення між цілим
відрізком і його частинами. Наприклад, заповнюючи пропуски в рівності

–        = + ,  вони міркують так:з ч

зсч

в
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Наприклад, у ряді на регулярно повторюють-с. 24

ся кружок і трикутник, але при цьому трикутник послідовно "переверта-

ється". Значить, далі йде: і т. д. На ряд 1с. 26

22 333 ... побудований за принципом: "цифри – кружок – трикут-

ник". Значення цифри, число цифр, число кружків послідовно збільшуються
на 1, а число трикутників не змінюється. Значить, далі потрібно писати:

333 ; 4444 ; 55555 і т. д.

Аналогічні завдання наведені в підручнику також при вивченні
чисел 8, 9 та ін. Якщо ця гра дітям сподобається, то можна порекомен-
дувати їм самим підбирати слова з букваря, книжок, словників. Це
принесе велику користь не тільки в плані засвоєння змісту віднімання й
складу чисел, але й для навчання читанню, для розширення кругозору
дітей.

У прописах тривають завдання на пошук закономірностей, у котрих
деякі елементи регулярно повторюються, а деякі – регулярно змінюються.

Завдання ігрового характеру – з даного слова відніманням№ 7, с. 24
букв утворюється нове слово. При цьому для дій з буквами підбираються
відповідні числові рівності:

У учні повинні розшифрувати слово "ПОЛЯНА",№ 5, с. 24
розмістивши букви відповідно до прикладів у порядку зростання
відповідей.

У опрацьовується вміння зображувати числа за допомогою№ 7, с. 22
точок. У подальшому це використовується для моделювання додавання і
віднімання двоцифрових і трицифрових чисел.

У потрібно поставити знаки "+" або "–" так, щоб вийшла№ 6, с. 22
вірна рівність: 6 + 1 – 3 = 4, 7 – 2 – 4 = 1 і т. д.

– І доданок у І стовпчику послідовно збільшується, а ІІ доданок –
зменшується.

ОПЕНЬОК
7 – 1 = 6

МУРАШКА
7 – 4 = 3

ТРАКТОР
7 – 2 = 5
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Задачі у віршах:

Дружно мурашки живуть
Байдиків вони не б’ють
Два несуть травинку
Ще два – насінинку.
Три мурашки – з бадилинкою.
Скільки їх зібралось під ялинкою?

Сім коників у хорі
Разом пісень співали
Аж п’ятеро із них
Похрипли й голоси зірвали.
Полічи без зайвих слів,
Скільки в хорі голосів?

У ритмічних вправах до цього часу повинна початися робота над
лічбою через 4.

Числа 8 і 9 на даних уроках уводяться відповідно до прийнятої в
підручниках методики. Вони ілюструються числовим відрізком,
малюнками, кістками доміно й сукупностями фігур, котрі демонструють
склад цих чисел. У і сукупності предметів№ 1, с. 27 № 1, с. 33
зіставляються з цифрами на позначення їхньої кількості. У № 3, с. 29
вивчається склад числа 8. Використовуючи співвідношення між цілим
відрізком та його частинами, учні складають і розв’язують "нові"
приклади – тобто приклади, складені з числа 8 і його частин. Аналогічне

Основна мета
1. Вивчення чисел 8 і 9, складу чисел 8 і 9. Лічба в межах 8.
2. Закріплення матеріалу попередніх уроків: складання
виразів за малюнками, співвідношення між цілим відріз-
ком і його частинами, порівняння виразів та ін.
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здіб-
ностей.

Урок
13�16
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Важливо також, щоб діти розуміли, що доданки – це частини суми, а
від’ємник і різниця – частини зменшуваного.

Слід також звернути увагу дітей на те, що при розв’язанні обчи-
слювальних прикладів до великого доданка зручно додавати менший, а не
навпаки. Тому, користуючися переставною властивістю додавання,
приклади на кшталт 2 + 1, 1 + 6 і т. д. більш зручно замінювати на
приклади 7 + 2, 6 + 1 і т. д. Щоб учні глибше усвідомили доцільність
використання цього прийому в обчисленнях, можна усно розв’язувати з
ними за шкалою лінійки приклади на кшталт 1 + 9, 3 + 8, 2 + 14 і т. д.

В обчислювальних прикладах даних уроків опрацьовується лічба в
межах 9.

При розв’язанні прикладів діти повинні виявити наявні№ 1, с. 29
закономірності – залежності між компонентами й результатами
додавання та віднімання. На 18-19 уроках ці залежності будуть
розглядатися більш детально. Тут же досить, якщо їх помітять і
проговорять своїми словами хоча б кілька учнів у класі, підготувавши тим
самим вивчення даної теми на наступних уроках. Наприклад, вони
можуть сказати про залежність між різницею та від’ємником: "чим
більше беремо, тим менше залишається". Або про залежність між
зменшуваним і різницею: "чим більше було спочатку, тим більше й
залишиться" і т. д. Головне, щоб вірно була сформульована основна думка і
щоб знайдена вона була самими дітьми.

У і повторюється додавання та віднімання на№ 2, с. 29 № 2, с.31
числовому відрізку. Вправи на додавання й віднімання за допомогою
числового відрізка в межах шкали лінійки або кравецького сантиметра
потрібно систематично включати до усних вправ.

завдання пов’язане з числом 9, але тут учні складають і№ 2, с. 33
розв’язують приклади вже без наочної опори. До цього часу вони повинні
навчитися вільно складати всі можливі рівності з даної трійки чисел.
Таким чином, усі приклади І стовпчика повинні бути складені з чисел 8, 1 і
9, приклади ІІ стовпчика – з чисел 7, 2 і 9, а приклади ІІІ і ІV стовпчиків –
відповідно з чисел 6, 3, 9 і 5, 4, 9:

8 + 1 = 9
1 + 8 = 9
9 – 8 = 1
9 – 1 = 8

7 + 2 = 9
2 + 7 = 9
9 – 7 = 2
9 – 2 = 7

6 + 3 = 9
3 + 6 = 9
9 – 6 = 3
9 – 3 = 6

5 + 4 = 9
4 + 5 = 9
9 – 5 = 4
9 – 4 = 5
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У і картинки зіставляються з числовими№ 3, с. 29 № 4, с. 31
виразами. У клітках поруч із картинками подається схематичне
зображення виконаної операції (зразок наведено в І рядку ). Для№ 3, с. 29
розвитку алгоритмічного мислення важливо, щоб принцип побудови схем
установили самі діти: білими колами зображуються предмети, котрі були
з самого початку, червоними колами – предмети, котрі додали, а
закресленими колами – котрі відняли.

У процесі виконання завдання опрацьовується склад числа№ 6, с. 30
8 і повторюються поняття відрізка, ламаної, многокутника.

У числа порівнюються шляхом складання пар. При цьому№ 2, с. 27
елементи, які залишилися без пари, діти виділяють кольором і вголос
проговорюють, яке число більше (менше) і на скільки. Потрібно постійно
звертати увагу дітей на те, що саме ті елементи, які залишилися без пари,
дають відповідь на це питання.

У опрацьовується вміння зображувати числа за допомогою№ 4, с. 28
точок: у порожній клітці доміно треба поставити точки так, щоб вийшла
вказана сума, або розв’язати обернену задачу.

У таблиці завдання замість знака питання потрібно№ 5, с. 28
підставити фігуру 1: згори – трикутник, знизу – 4 палички.

У повторюються співвідношення між цілим відрізком і його№ 4, с. 30
частинами. З учнями потрібно проговорити правила, на котрих базується
подальше вивчення програми 1-го класу:

– ціле дорівнює сумі частин;
– щоб знайти частину, потрібно з цілого відняти другу частину.
За допомогою цих правил заповнюються порожні клітки. Наприклад,

якщо з цілого відрізка відняти частини та , то залишаться частини іа d е в
с а d е в с. Отже, – – = + .

У і повторюються порівняння числових виразів.№ 5, с. 30 5, с. 31
Причому в № 5, с. 31 можна скористатися тим, що на перших двох
малюнках у кісток доміно є однакові частини, тому точок більше там, де
їх більше на другій половині доміно: 4 + 3 > 4 + 1, оскільки 3 > 1.
Аналогічно, 2 + 3 < 5 + 3, оскільки 2 < 5. На ІІІ малюнку однакових частин
у доміно немає, тому вирази порівнюються за допомогою обчислень:
3 + 4 = 6 + 1, оскільки сума чисел ліворуч і праворуч дорівнює 7.

У потрібно домалювати другу половину симетричних№ 7, с. 32
фігур. Малюнки учні виконують на підставі інтуіції та життєвого
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На цих уроках розглядається таблиця додавання чисел від 1 до 9
(з сумою, яка не перевищує числа 9). Заповнюючи таблицю, учні
обчислюють суми: 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 і т. д. Обчислення

досліду. Вони керуються тим, що на другій половині має бути "такий
самий" малюнок, але "перевернутий". Тут можна показати дітям, як
дзеркальне відбиття добудовує половину до цілої фігури, і розповісти, що
властивість фігур, яку ми спостерігаємо, називається дзеркальною
симетрією.

У повторюються поняття трикутника і чотирикутника.№ 4, с. 34
Трикутники потрібно розфарбувати жовтим олівцем, а чотирикутники –
синім. У результаті повинен з’явитися малюнок човника.

У прописах опрацьовується написання цифр 8 і 9, розв’язуються
графічні вправи на пошук закономірностей.

Задачі у віршах:

Маю іграшок багато:
Пароплав, літак крилатий,
Три ракети, всюдихід,
Двоє коней, вертоліт...
Скільки буде разом, діти?
Нумо швидше їх лічити!

Їжачок у ліс пішов,
Вісім там грибів знайшов.
Шість поклав в корзинку,
А решту – на спинку.
Чи багато в їжачка
Маслюків на голочках?

Основна мета
1. Систематизація знань дітей про склад чисел.
2. Установлення взаємозв’язку між компонентами й
результатами дій додавання та віднімання.
3. Склад числа 9. Лічба в межах 9.

Урок
17�19
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проводяться до того часу, поки діти не помітять, що числа послідовно
збільшуються на 1. Це дозволяє відразу записати значення решти сум у І
рядку таблиці: 5, 6, 7, 8, 9. Оскільки + = + , то заповнення першогоа б б а
рядка дає й перший стовпець. Далі, 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4 і т. д., а тому в
другому рядку числа теж збільшуються на 1. Так послідовно виписуємо всі
рядки один за одним та водночас заповнюємо відповідні стовпці.

На малюнку синім кольором показано, як за допомогою таблиці
додавання знайти суму 4 + 3 = 7. З цього випливає, що 3 + 4 = 7, 7 – 4 = 3,
7 – 3 = 4. Таким чином, за таблицею додавання можна знаходити не тільки
значення сум, але й значення різниць. Після фронтального розбору
кількох прикладів учні знаходять значення сум і різниць за таблицею
додавання самостійно.

Розглядаючи таблицю, можна помітити цікаві закономірності.
Наприклад, якщо один із доданків не змінюється, а другий збільшується
на 1, то й сума збільшується на 1. Значить, якщо збільшити тільки один
доданок на кілька одиниць, то на стільки ж одиниць збільшиться й сума.
Однакові суми розміщені на "діагоналях", тому якщо один доданок
збільшується на одну або декілька одиниць, а другий зменшується на
стільки ж одиниць, то сума не змінюється. Числа 2, 4, 6, 8, розміщені
також "по діагоналі", розкладаються на суму рівних доданків, і т. д.
Важливо підкреслити, що необхідно підвести учнів до самостійного
"відкриття" закономірностей, а не просто їх повідомити в готовому вигляді.
Краще обмежитися обговоренням однієї певної властивості, але організу�
ватироботутак,щоб ця властивістьбулапоміченасамими дітьми.

Праворуч від таблиці у "вагончиках" числа вирушили на прогу-
лянку. Їх потрібно розмістити так, щоб сума чисел одного стовпця
дорівнювала числу на початку "вагончика". У процесі виконання цього
завдання діти повторюють склад чисел від 2 до 9. Тут також можна
зазначити, що в І рядку числа йдуть у порядку збільшення, а в ІІ рядку – у
порядку зменшення. Звідси знову отримуємо, що при постійній сумі зі
збільшенням одного доданка на кілька одиниць другий зменшується на
стільки ж одиниць.

Протягом цих і наступних 21-26 уроків необхідно добитися від учнів
вільного обчислення в межах 9. Щоб урізноманітнювати монотонну роботу
з розв’язання прикладів, потрібно якомога частіше використовувати
ігрові моменти, елементи змагання, розширити число завдань творчого
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характеру й т. д. Наприклад, у завданні можна організувати гру№ 1, с. 35
"Хто швидше полічить?" Учні протягом 2-3 хвилин записують відповіді в
клітинках автомобілів. Потім приклади усно перевіряються. Виграє той,
у кого немає помилок. У завданні потрібно розшифрувати№ 3, с. 35
закодоване слово. Учні обчислюють значення виразів і пишуть їх у
клітинки, знаходять отримані числа в таблиці й під цими числами пишуть
відповідні букви. Якщо всі приклади розв’язані вірно, то в таблиці учень
прочитає слово "МЕТЕЛИК". У потрібно підібрати відсутні№ 5, с. 36
доданки у виразах, а потім придумати за зразком свої фігури так, щоб
загальне число відрізків, які їх складають, дорівнювало 9. У № 4, с. 39
закодоване слово "КРІТ". Дітей можна спитати, що вони знають про цю
тваринку, а вдома попросити їх самостійно закодувати назву певної
тварини за їхнім вибором.

Творча робота учнів може бути організована й у багатьох інших
завданнях, пов’язаних із засвоєнням цифр, порядкової та кількісної лічби
в межах 9. Так, у діти повинні відшукати цифри в зображенні№ 4, с. 36
фігур. Удома можна запропонувати їм самим зробити подібні малюнки.
Після побудови фігур у можна попросити дітей домалювати їх№ 6, с. 38
так, щоб вони "ожили", а потім придумати свої фігури й полічити в них
число клітинок.

Додатково до завдань, наведених у підручнику, обчислювальні
приклади для усної фронтальної роботи та для роботи в зошиті в клітку
можна підбирати зі шкільного підручника з математики й дидактичних
матеріалів. Як і раніше, в усну фронтальну роботу включаються задачі на
додавання та віднімання в межах 9 (знаходження цілого й частини), у тому
числі й задачі у віршах. Наведемо приклади.

1) На даху гуляли 9 котів. Незабаром 2 коти зголодніли й пішли
ловити мишей. Скільки котів залишилося гуляти на даху?

2) Одного разу 2 мавпи стрибнули на бананову пальму, і кожна з них
з’їла по одному банану. На пальмі після цього залишилося 5 бананів.
Скільки бананів було на пальмі спочатку?

3) У зоопарку в одній клітці жили 4 пітони і стільки ж удавів. Скільки
всього змій жили в цій клітці?

4) У ставку плавали 5 тритонів і 3 жаби. Незабаром на берег вийшли
всі жаби та стільки ж тритонів. Скільки тритонів продовжували плавати в
ставку?
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5)  Подивилась квочка-мати:
Де сховалися курчата?
Шість – на грядках, три у житі.
Скільки всього їх, скажіть?

6)  В кухлик зібрала Марина
Дев’ять ягідок малини.
П’ять із них сестрі віддала.
Скільки всього ягід стало?

7)  Кицька килим вишивала,
Візерунками вкривала:
Три великі клітки,
В кожній по три гілки.
Киця дивиться на килим –
Їй цікаво – скільки гілок?
Полічить, однак, не може.
Діти, хто їй допоможе?

Можна запропонувати дітям придумати власні задачі у віршах на
лічбу в межах 9, а потім найбільш вдалі з задач запропонувати для
розв’язування в класі, називаючи, звичайно ж, імена авторів. Інтен-
сивне опрацювання навичок лічби в межах 9 триває фактично до кінця
роботи.

На 18-19 уроках установлюється взаємозв’язок між компонентами й
результатами дій додавання та віднімання. У завданні учні№ 1, с. 37
мають помітити, що один доданок у наведених прикладах не змінюється, а
інший збільшується (зменшується) на 1. Тому немає потреби обчислювати
всі суми. Достатньо обчислити лише одну з них (наприклад, 1 + 1 = 2), а
потім послідовно збільшувати (або зменшувати) отриманий результат на
одиницю (2, 3, 4 і т. д.). Таким чином, увага дітей звертається на
взаємозв’язок між доданками й сумою: при збільшенні (зменшенні)
одного доданка на кілька одиниць сума теж збільшується (зменшується)
на стільки ж одиниць.

Аналогічна робота триває в завданні . Тут учні повинні№ 1, с. 39
прийти до висновку, що при збільшенні зменшуваного різниця
збільшується, а при збільшенні від’ємника різниця зменшується.
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Ці висновки ні в якому разі не повинні заучуватися дітьми
формально. Цілком припустимо, щоб діти виражали їх своїми словами.
Головне – підвести учнів до "відкриття" й усвідомлення закономірностей,
які спостерігаються, до вміння використовувати їх для розв’язання різних
задач. Наприклад, при порівнянні виразів у завданнях і№ 2, с. 37 № 2,
с. 39 учні можуть обґрунтувати свою відповідь так:

– 3 + 5 > 3 + 2, тому що до числа 3 в першій сумі додається більше
число, ніж у другій сумі;

– 6 + 3 > 2 + 1, оскільки кожен доданок у першій сумі більше, значить,
і вся сума більше;

– 5 – 4 < 5 + 2, оскільки в першому випадку число 5 зменшили, а в
другому – збільшили;

– 7 – 4 < 9 – 4, оскільки в першому випадку віднімаємо 4 з меншого
числа, а в другому – з більшого;

– 9 – 3 > 9 – 5, оскільки чим менше віднімаємо, тим більше
залишається, і т. д.

Зазначимо, що цей матеріал досить складний для засвоєння, тому
важко очікувати, що всі діти відразу в ньому розберуться. До даних
закономірностей вони будуть у подальшому неодноразово звертатися й
поступово їх засвоять. Тому не слід вважати за помилку, якщо дитина
поки порівнює вирази за допомогою обчислень (звичайно, у тому разі, коли
обчислення зроблені вірно).

У завданнях і учні шукають невідомий доданок і№ 3, с. 37 № 3, с. 39
від’ємник за допомогою числового відрізка. Тут вони міркують приблизно
так:

Щоб отримати 5, з точки 7 потрібно переміститися на 2 одиниці
ліворуч, отже, 7 – 2 = 5. Записуємо вираз і проводимо стрілку.

Якщо значення виразів зображуються однією точкою числового
відрізка, то ці вирази рівні. Наприклад, у можна записати:№ 3, с. 39
4 + 2 = 9 – 3 і 9 – 3 = 4 + 2. Водночас 6 – 2 < 6 + 3, а 6 + 3 > 6 – 2, оскільки
точка 4 розміщена лівіше за точку 9.

У повторюється порядкова лічба до 9 і побудова відрізків за№ 4, с. 37
допомогою лінійки. Діти повинні послідовно сполучити точки й отримати
зображення фігур.

У множину дітей на малюнку можна розбити на частини за№ 5, с. 38
різними ознаками:
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– дівчатка і хлопчики (6 і 3);
– маленькі та великі (5 і 4).
Для кожного розбиття потрібно скласти всі можливі вирази й

пояснити їхній зміст (наприклад, 9 – 6 число хлопчиків).
У логічній таблиці № потрібно намалювати шапку з квіткою та5, с. 39

білим помпоном.
У трикутники на малюнку потрібно розфарбувати№ 7, с. 40

коричневим кольором, а чотирикутники – жовтим. Якщо розфарбувати
правильно, то вийде малюнок верблюда.

Ці уроки присвячені поділу фігур на частини й складанню фігур із
частин. Учні повинні мати на цих уроках моделі геометричних фігур,
розбитих на частини, і виконувати з цими моделями практичні предметні
дії зі складання нових фігур.

Для виконання завдання учні повинні мати№ 1, с. 41
2 рівних квадрати, вирізаних із кольорового паперу. Один
із цих квадратів має бути поділений діагоналлю на 2 рівні
частини, а другий – на 4 рівні частини. Щоб дати відповідь
на питання задачі, діти повинні розрізати квадрати на
частини ножицями.

Для задачі потрібно мати круг, поділений№ 3, с. 41
двома перпендикулярними діаметрами на 4 рівні частини.

Для конструювання фігур у можна№ 4, с. 41
використати лічильні палички.

Додатково до завдань, поданих у підручнику, можна
запропонувати дітям також інші, наприклад:

1) додайте 2 палички так, щоб великий квадрат був
поділений на 4 маленьких;

Основна мета
1. Розбиття фігур на частини. Співвідношення між цілою
фігурою та її частинами.
2. Формування навичок лічби в межах 9.
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здіб-
ностей учнів.

Урок
20�21



32

2) тепер перекладіть 3 палички так, щоб вийшло 3 квадрати.

У задачах і потрібно вставити в рівності№№ 5, 6, с. 41�42 № 1, с. 43
відсутні букви на підставі співвідношень між цілою фігурою та її
частинами. Ці вправи не є новими для дітей, вони ідентичні тим, котрі
учні виконували, розглядаючи розбиття на частини відрізків і сукуп-
ностей предметів. Повторюються властивості:

– ціле дорівнює  сумі частин;
– щоб знайти частину, потрібно з цілого відняти другу частину.
Тут також звертається увага дітей на те, що доданки – це частини

суми, а від’ємник і різниця – частини зменшуваного.
У задачі повторюється склад числа 9. Різні фігури, які№ 7, с. 42

складаються з 9 трикутників, розбиті на 2 частини – зелену і жовту.
Потрібно полічити число трикутників у кожній частині та скласти суму.

У задачі фігури розбиті на 2 частини за кольором. Учні№ 2, с. 43
складають для заданих розбиттів відповідні вирази й порівнюють їх. Для
обґрунтування вибору знака вони можуть безпосередньо обчислити число
кліток у фігурах (наприклад, 3 + 3 > 3 + 2, оскільки 3 + 3 = 6, 3 + 2 = 5 і
6 > 5). Однак краще скористатися взаємозв’язком між доданками та сумою
(3 + 3 > 3 + 2, оскільки один доданок у цих сумах однаковий, а другий
доданок у І сумі більше).

У завданні потрібно розв’язати обчислювальні приклади й№ 3, с. 43
отриману відповідь позначити кольором.

Як уже зазначалося, на цих уроках серйозна увага приділяється
формуванню міцних навичок усних обчислень у межах 9. При цьому
важливо продумати мотивацію завдань, щоб вони були цікавими для
дітей, набули особистісної значущості. Як розфарбована фігура? Хто
швидше полічить? Чи загоряться лампочки на електрифікованій
таблиці додавання? Яке слово зашифроване? Потрібно використати
весь спектр прийомів і методів, які сприяють активізації діяльності
дітей.

У задачі з геометричними фігурами виконуються дії,№ 6, с. 44
записані над стрілками. На відміну від аналогічних завдань, які
зустрічалися раніше, розв’язання цих прикладів вимагає не тільки
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розуміння змісту додавання та віднімання, але також і певної гнучкості
мислення, кмітливості, логічних міркувань. Тут потрібно враховувати,
що окрім стрілок, направлених зліва праворуч, є стрілки, направлені в
протилежний бік.

Окрім того, іноді відомий не об’єкт операції (те, що було спочатку), а її
результат (те, що отримали). Наприклад, заповнюючи ІV рядок, діти
повинні міркувати приблизно так:

– Після того, як у перший мішок поклали 3 кружки, їх стало 4.
Значить, у першому мішку потрібно намалювати 4 – 3 = 1 кружок.

– До 4 кружків додали 2 кружки, стало 6 кружків. Відповідь:

Перевірка: у першому мішку був 1 кружок, у нього поклали ще 3
кружки – стало 4 кружки. Потім поклали ще 2 кружки – стало 6
кружків.

У прописі на у першому рядку число п’ятірок кожного разус. 42
збільшується на одну, а число дев’яток не змінюється. Тому далі потрібно
писати: 55559, 555559 і т. д. У другому рядку перша цифра в кожній парі
не змінюється, а друга збільшується на одиницю. Далі йде: "дев’ять –
п’ять – клітка – дев’ять – шість – клітка" і т. д. Учні, знайомі з
двоцифровими числами, можуть проговорювати назву записаних чисел
уголос.

У прописі на при переході до кожної наступної трійки цифрс. 44
міняються місцями перша й третя цифри (1 і 3): "один – чотири – три –
клітка – чотири – один – клітка" і т. д.

+ 2+ 3

+ 2+ 3
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На цих уроках уводиться число 0. Можливо, деякі учні вже знають,
що це число позначає відсутність предметів, тому ввести новий символ
потрібно, спираючися на вже сформовані уявлення в дітей. Спочатку
вчитель ставить кілька питань на кшталт:

– Скільки яблук у пакеті? (Показує порожній целофановий пакет.)
– Скільки точок на кістці доміно "порожньо-порожньо"?
– Скільки груш може вирости на яблуні?
– Скільки слонів у нашій класній кімнаті?
– Скільки учнів у нашому класі, віком старших 40 років? І т. д.
Потім він питає дітей, яке число позначає відсутність предметів.

Якщо учні не зможуть відповісти на це питання, то вчитель сам
повідомлює їм, що це число "НУЛЬ". Можна розглянути картинки в
підручнику, які ілюструють це число. Показано гілку, на якій було кілька
листків, а після пориву вітру не залишилося жодного; кістка доміно
"порожньо-порожньо"; порожній мішок. На числовому відрізку число 0
стоїть біля початкової точки.

У задачах виводяться властивості нуля. Ці властивості№№ 1�3, с. 45
мають бути отримані самими дітьми в результаті аналіза й узагальнення
запропонованих дій з мішками. Наприклад, розглядаючи першу рівність,
учні описують виконану дію так: до трьох трикутників додали порожній
"мішок", у результаті отримали ті самі трикутники (домальовують
трикутники в мішок – суму), отже, 3 + 0 = 3. Учитель ставить питання: чи
завжди при додаванні числа до нуля виходить те саме число? Чому? Як це
записати в загальному вигляді? (При додаванні "мішка" до порожнього
"мішка" його вміст не змінюється: + 0 = .)а а

Аналогічно проходить робота зі встановлення інших властивостей
нуля (0 + = , – 0 = , – = 0, 0 + 0 = 0, 0 – 0 = 0), при цьому ступіньа а а а а а
самостійності дітей при обґрунтуванні цих властивостей має збільшува-
тися. У виведені властивості використовуються для розв’язання№ 4, с. 45
прикладів.

Основна мета
1. Вивчення числа 0 і його властивостей. Написання
цифри 0.
2.  Формування навичок лічби в межах 9.
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здіб-
ностей учнів.

Урок
22�24
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У потрібно виконати дії з 0 на числовому відрізку. У І№ 5, с. 46
прикладі (0 + 3 + 6) потрібно з точки 0 переміститися спочатку на 3 одиниці
праворуч, а потім ще на 6 одиниць праворуч. Вийде відповідь 9. У ІІ
прикладі (8 – 0 – 5) віднімання нуля означає, що ніякого зміщення по
числовому відрізку немає, тобто після першої дії залишаємося у вихідній
точці 8. Потім зміщуємося на 5 одиниць ліворуч і приходимо в точку 3:
8 – 0 – 5 = 3.

На 23-му уроці продовжується дослідження властивостей нуля.
У учні встановлюють, що нуль менше за будь-яке натуральне№ 1, с. 47
число, а будь-яке натуральне число більше за нуль. Цю властивість
можна одержати в загальному вигляді: > 0 або 0 < . Потім вонаа а
використовується для розв’язання прикладів у .№ 2, с. 47

Вивчений матеріал закріплюється в процесі розв’язання задач на
повторення. У потрібно відповідно до знаків >, =, < зобразити№ 3, с. 47
точки в порожніх клітках. Там, де можливі різні варіанти розв’язання,
їх потрібно проговорити. Наприклад, у верхній клітці першої таблиці
можна намалювати 2 точки, 1 точку або жодної (порівняння з 0). У № 5,
с. 48 властивості нуля використовуються при розв’язанні прикладів у
кілька дій. У учні перелічують число фігур в овалах і№ 6, с. 48
записують його в порожню клітку. На відміну від попередніх завдань
аналогічного характеру тут є пустий мішок, котрому зіставляється
число 0.

Щоб урізноманітнити пропоновані учнями вправи та змістовно
збагатити їх, на 24-му уроці паралельно з задачами на повторення
розглядається кубик Рубіка – чудова головоломка нашого часу. Вона
отримала поширення з 1978 року, коли з нею познайомилися
математики на міжнародному конгресі в Хельсінкі. Про властивості
кубика Рубіка та методи розв’язання цієї головоломки писали дуже
багато (див., наприклад, "Наука и жизнь", № 3, 1981; № 2, 1982; № 6,
1983). Звичайно, було б дуже корисно показати дітям захоплюючий
процес складання кубика, навчити складати кубик тих дітей, котрі цим
зацікавилися. Це може зробити в позаурочний час або сам учитель, або
хто-небудь зі старшокласників чи батьків учнів. Нам, зокрема, на уроці
кубик корисний перш за все тим, що його грань містить 9 кліток.
Значить, розбиваючи цю грань на частини, ми можемо запропонувати
учням різноманітні приклади на складання виразів за малюнками,
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У прикладах невідоме число підбирається на підставі№ 8, с. 46
взаємозвязку між частиною та цілим.

У потрібно, переставляючи букви, скласти слова№ 9, с. 46

на додавання та віднімання в межах 9.
У задачі грань кубика розбито на 2 частини – червону й№ 1, с. 49

синю. Учні повинні скласти для цього розбиття всі буквені рівності, які
встановлюють взаємозв’язок між частинами та цілим. Це підготує їх для
розв’язання задачі . Тут для кожного малюнка потрібно№ 2, с. 49
визначити, на які частини розбиті грані кубиків, полічити число кліток у
кожній частині та скласти суми. Наприклад, на І малюнку грань кубика
розбита на жовту й зелену частини. У жовтій частині 6 кліток, а в зеленій –
3 клітки. Значить, цьому малюнку відповідає сума 6 + 3. Аналогічно,
ІІ малюнку зіставляється сума 5 + 4, ІІІ малюнку – вираз 7 + 2, а ІV
малюнку – сума 8 + 1.

Потім учні усно складають вирази, які відповідають отриманим
сумам, і пояснюють їхній зміст. Наприклад, на І малюнку:

3 + 6 – число всіх кліток (зелених і жовтих);
9 – 6 – число зелених кліток;
9 – 3 – число жовтих кліток.
У потрібно розфарбувати грані кубика Рубіка згідно з№ 3, с. 49

указаними внизу співвідношеннями між кольорами й числами (числу 5
відповідає червоний колір, числу 6 – жовтий, числу 7 – оранжевий, і т. д.).
Це завдання можна дати учням для самостійного розв’язання за варіан-
тами. Для перевірки завдання достатньо показати розфарбовані грані
кубика Рубика (їх потрібно підготувати заздалегідь).

До даних уроків включено різноманітні задачі на повторення та
задачі логічного характеру.

У завданні розв’язуються приклади обчислювального№ 6, с. 46
характеру, при цьому ще раз проговорюється взаємозв’язок між
компонентами й результатами арифметичних дій.

У логічних таблицях і згідно з послідовною зміною№ 7, с. 46 № 6, с. 50
ознак фігур замість знака питання потрібно намалювати наступні
картинки:
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(ЖИРАФА, СЛОН, ВОВК, КОЗА) і знайти зайве слово. Задача має кілька
розв’язків: ВОВК – хижа тварина, а решта травоїдні; ЖИРАФА – у слові
6 букв, а не 4, немає букви 0. Тут важливо, щоб варіант, запропонований
учнем, був обґрунтований правильно .

У завданні 4 для кожного малюнка потрібно підібрати№ с. 47
відповідний вираз і скласти задачу. Наприклад, квітці з пелюсткою
відповідає вираз 7 2 і задача: "На квітці було 7 пелюсток, 2 пелюстки–
опали. Скільки залишилося?" Потім для цих малюнків можна підібрати
інші вирази, котрі їм відповідають (наприклад, 7 – 5, 2 + 5, 5 + 2 для
малюнка з квіткою), і розкрити їхній зміст.

У завданні потрібно вирізати з паперу такі самі фігури, як№ 7, с. 48
на малюнку, і скласти з них квадрати. Для цього можна перевести через
копірку дані частини фігур на кольоровий папір, вирізати їх і наклеїти на
окремому аркуші.

У учні підбирають за допомогою числового відрізка невідомі№ 4, с. 49
компоненти дій, показують дії стрілками й порівнюють отримані вирази.

У повторюється класифікація сукупностей предметів за№ 5, с. 50
різними ознаками. Фігури на малюнку можна розбити на частини за
кольором (червоні та зелені) і формою (трикутники й круги). Розбиттю за
кольором відповідають вирази:

6 + 1 і 1 + 6 – число всіх фігур (зелених і червоних);
7 – 6 – число червоних фігур;
7 – 1 – число зелених фігур.
Розбивши фігури на частини за розміром, прийдемо до виразів:
2 + 5 і 5 + 2 – число всіх фігур (великих і маленьких);
7 – 2 – число маленьких фігур;
7 – 5 – число великих фігур.
Розбивши фігури на частини за формою, отримаємо вирази:
3 + 4 і 4 + 3 – число всіх фігур (трикутників і кругів);
7 – 3 – число кругів;
7 – 4 – число трикутників.
Таким чином, "зайвими" виразами є 2 + 3 і 8 – 3.
У , щоб отримати число, записане на "голові" чоловічків,№ 7, с. 50

потрібно суму чисел "на руках" відняти з суми чисел на "ногах". Тому на ІІІ
малюнку замість знака питання слід записати 9 – 6 = 3, а на ІV малюнку –
9 – 5 = 4.
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Однією з основних цілей всіх уроків на даному етапі навчання
залишається формування навичок лічби в межах 9. Паралельно з цим учні
знайомляться з поняттям рівних фігур, розв’язують задачі на повторення.
До уроків необхідно підготувати для учнів матеріали, які складаються з
різних фігур, серед котрих є кілька груп рівних фігур (наприклад, 3
зірочки різного кольору, 3 різнокольорові квадрати й т. д.), а є подібні, але
не рівні (зірочки й квадрати більшого й меншого розміру та ін.).

Спочатку вчитель пропонує знайти рівні фігури й довести, що вони
рівні. Для цього учні спочатку вибирають рівні фігури візуально, а потім
накладають їх одну на одну так, щоб вони сумістилися. Бажано, щоб у
результаті бесіди діти самі сказали, що рівними є ті фігури, котрі можна
сумістити накладанням. Потім на моделях установлюється властивість
рівних фігур: якщо перша фігура дорівнює другій, а друга – третій, то
перша фігура також дорівнює третій.

Учитель.
У мене жовтий трикутник рівний зеленому (демонструє), а зелений
рівний червоному (демонструє). Чи буде жовтий трикутник рівний
червоному? Перевіримо. (Демонструє). А тепер перевірте на своїх
фігурах і розкажіть, як ви це зробили. (Діти перевіряють цю
властивість на своїх фігурах – зірочках, овалах і т. д., і проговорюють
виконувані ними дії.)

Потім учитель демонструє різні способи отримання рівних фігур.
Наприклад, обведення"викрійки". Оскільки обведені фігури збігаються з
викрійками, то вони рівні між собою (переносна симетрія). Корисно на

У ритмічних вправах завершується робота над лічбою через 4 і
починається засвоєння лічби через 5.

Основна мета
1. Знайомство з поняттям рівних фігур.
2. Закріплення навичок лічби в межах 9.
3. Розвиток розумових операцій, мовлення, творчих здіб-
ностей учнів.

Урок
25�26
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уроці трудового навчання або вдома складати бордюри з рівних фігур,
вирізаних із паперу, або малювати їх за допомогою "викрійки" (квіти,
тварини, геометричні фігури). Можна показати учням отримання рівних
фігур при перегинанні аркуша паперу: учитель капає краплю чорнил на
одну половину аркуша й складає його за лінією згину. Крапля
розтікається, і на обох половинках аркуша виходять рівні фігури
химерної форми. Ці фігури не тільки рівні – вони симетричні щодо лінії
згину (дзеркальна симетрія.) Таким чином, вивчення даної теми
пов’язується з вивченням теми "Симетрія" з предмету "Навколишній
світ".

Перш, ніж перейти до виконання завдань з підручника, учитель
показує моделі 2 прямокутників, розбитих на 6 рівних кліток. На цих
моделях потрібно розтлумачити учням, що довести рівність прямо-
кутників на клітчастому папері можна не тільки накладанням, але й
шляхом підрахунку кліток на їхніх сторонах. Цей спосіб використо-
вується для доведення рівності прямокутників у . Спочатку учні№ 1, с. 51
знаходять рівні фігури візуально, а потім доводять їхню рівність за
допомогою перелічення кліток. Аналогічно розв’язуються задачі № 2,
с. 51 №№ 1�2, с. 53і . Однак деякі фігури в цих завданнях мають більш
складну конфігурацію, тому крім перелічення кліток тут можна
використовувати кальку. Наприклад, якщо нам потрібно довести рівність
фігур (б) і (г) у , то можна накласти кальку на фігуру (б), обвести№ 2, с. 51
її, а потім отримане зображення сумістити з фігурою (г).

У задачах і потрібно для кожної геометричної№ 3, с. 51 № 7, с. 54
фігури, зображеної праворуч, знайти рівну їй частину рисунка,
зображеного ліворуч, і розфарбувати їх так, щоб рівні частини були
зафарбовані одним кольором.

У завданнях опрацьовуються обчислю№№ 4�6, с. 51�52, № 6, с. 54 -
вальні навички й одночасно формується вміння дітей міркувати по
аналогії. За заданим зразком діти самі мають визначити зміст завдання.
Наведемо орієнтовний хід обговорення цих задач.

№ 4, с. 51
– Що тут потрібно зробити? (Намалювати точки так, щоб на обох
половинках їх було порівну, а сума дорівнювала даному числу.)
Учні протягом 1-2 хвилин виконують завдання самостійно, потім

воно перевіряється фронтально за зразком, поданим учителем.
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№ 5, с. 52
– Чому під І малюнком записано вираз 3 + 2? ( До трьох білих
трикутників додали 2 чорних трикутника.) Скільки трикутників
вийшло? (5 трикутників.)
– Виконайте решту завдань так само.
Після самостійного розв’язання прикладів протягом 1-2 хвилин

учитель ставить питання:
– Яку рівність записано під другим рисунком?  (5 + 3 = 8)
– Що потрібно намалювати в ІІІ мішку? (Відповіді можуть бути
різними – 4 трикутники, 4 кружки й т. д.
– Яка вийде відповідь? (2 + 4 = 6)
В останньому прикладі цього завдання можливі кілька варіантів

розв’язання: 6 + 0 = 6, 6 + 1 = 7, 6 + 2 = 8, 6 + 3 = 9 і т. д. Ці різні варіанти
потрібно обговорити з дітьми. Якщо усного обговорення, на думку вчителя,
буденедостатньо,можна організуватисамоперевіркузаготовимзразком.

№ 6, с. 52
– Чому під І рисунком записано 8 – 3? (Було 8 кружків, а 3 кружки
закреслили, тобто відняли.)
– Яку відповідь потрібно записати? (5)
– Зробіть решту завдань так само.
При перевірці розв’язання після 1 2 хвилин самостійної роботи-

вчитель запитує:
– Яку рівність потрібно записати під ІІ рисунком? (9 – 4 = 5)
– Яку рівність отримали? (7 – 3 = 4.)
– Що потрібно зробити на ІІІ рисунку? (Закреслити 3 трикутника.)
Потім розбираються різні варіанти розв’язання четвертого приклада:

6 – 0 = 6, 6 – 1 = 5 і т. д.
Аналогічно розглядається . Тут потрібно скласти вирази,№ 6, с. 54

значення котрих дорівнює 5, і зробити відповідні малюнки.
У повторюється додавання й віднімання на числовому№ 7, с. 52

відрізку. Учні розв’язують обчислювальні приклади, а потім за допомогою
числового відрізка роблять перевірку. Оскільки прикладів багато, то на
відрізку стрілки не малюють, а лише відлічується відповідне число
одиниць праворуч (при додаванні) або ліворуч (при відніманні).

У задачах повторюється взаємозв’язок між цілою№№ 3�4, с. 53
фігурою та її частинами. Тут також можна розглянути рівність
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трикутників і (на моделях прямокутників або за допомогою кальки)С К .
У у грі зі словами повторюється склад числа 8. Після№ 5, с. 53

складання числових рівностей учнів можна спитати:
– Скільки букв у кожному з наведених слів? (8).
– На які частини розбито число 8 в отриманих рівностях? (4 і 4; 6 і 2;
7 і 1).
– На які частини ще можна розбити число 8? (5 і 3).
– Придумайте вдома 8-буквене слово, при відніманні з котрого 2 букв
залишиться слово з 6 букв.
У другому рядку пропису на наведено досить складну для учнівс. 54

закономірність: у групах з 3 цифр крайні цифри не змінюються, а середня
цифра послідовно збільшується. Тому далі потрібно писати: 332, 342, 352
і т. д.

На завершення на 26-му уроці доцільно проконтролювати рівень
сформованості в учнів навичок лічби в межах 9.

На цих уроках уточнюється різниця між числом і цифрою. Учитель
повинен пояснити дітям, що натуральне число – це кількісна характе-
ристика сукупності предметів. Воно допомагає оцінити, багато чи мало
предметів у даній сукупності. Цифра ж – це знак на позначення числа. Цей
знак може обиратися довільно. У задачі показано "чарівні"№ 1, с. 55
цифри (можна сказати дітям, що "чарівні" вони тому, що ними користу-
ються жителі чарівної країни). За рисунком числового відрізка учні
відповідають на питання:

– Якими знаками позначені числа 0, 3, 7, 9?
– Яке число позначено прапорцем?  Листком?  Рибкою?
– Яке число слідує за ? На скільки більше, ніж ? На скільки

менше, ніж ?

Основна мета
1. Систематизувати й узагальнити знання дітей про цифри
та числа.
2. Ознайомити учнів з деякими історичними відомо-стями
про різні системи нумерації.
3. Закріплювати навички лічби в межах 9.
4. Розвивати в дітей інтерес до математики, творчі здібності,
уміння мислити узагальнено.

Урок
27�28
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– Яке число передує ? На скільки більше, ніж ? На скільки
менше, ніж ?

Таким чином, узагальнюється принцип побудови натурального ряду
чисел, уже відомий дітям: кожне наступне натуральне число на 1 більше
від попереднього, а кожне попереднє – на 1 менше від наступного.

Можна запропонувати дітям більш складне завдання – зіставити
чарівні цифри з точковим зображенням чисел. Для цього з різних карток,
виставлених на дошці, вони повинні вибрати ті, котрі позначають одне й те
саме число: наприклад, і – число 7.

Приклади в записані за допомогою "чарівних" і звичайних№ 1, с. 55
цифр. Розв’язуючи їх, учні повинні показати розуміння принципу
додавання та віднімання на числовому відрізку. Наприклад, щоб знайти
суму + 2, потрібно від точки, позначеної на відрізку знаком ,
переміститися на 2 одиниці праворуч. Отже, + 2 = . Обчислю-
ючи – 3, переміщуємося від точки, позначеної , на 3 одиниці
ліворуч: – 3 = . При відніманні з числа того самого числа вихо-
дить 0. На числовому відрізку він позначений символом . Отже,

– = .
У завданні учні порівнюють числа й числові вирази. При№ 2, с. 55

цьому їм доводиться міркувати узагальнено, наприклад:
– < , оскільки знак розміщений лівіше на числовому
відрізку;
– + > , оскільки якщо до даного числа додати друге число,
не рівне нулю, то вийде більше число (або інакше: сума чисел, не
рівних нулю, більше кожного доданка);
– – < , оскільки при відніманні рівних чисел виходить нуль,
а нуль менше за будь -яке натуральне число;
– + 1 < + 2 , оскільки один доданок у цих сумах однаковий, а
другий доданок у першій сумі менше. Отже, вся перша сума менше.
– – 1 > – 2, оскільки чим менше віднімаємо, тим більше
залишається, і т. д.
Далі вчитель знайомить учнів з деякими історичними відомостями.

Учні дізнаються, що цифри, котрими ми користуємося, не були придумані
відразу. Це результат тривалого історичного розвитку людського
суспільства. У давнину люди записували числа словами. Поступово з
розвитком суспільства почали створюватися більш досконалі системи
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позначення чисел. У різних народів числові знаки були різними.
Найдавніші відомі нам цифри – цифри вавілонян та єгиптян. Вони
являють собою клинописні знаки (можна показати учням кілька
прикладів запису чисел у цих системах).

Найбільш довговічною з давніх цифрових систем стала римська
нумерація, яка виникла більше 25 століть тому. Вона дотепер використо-
вується іноді на позначення порядкових числівників. Прообрази сучасних
цифр з’явилися в Індії приблизно 15 століть тому. Зручність запису чисел
за допомогою цих цифр привела до їх поширення в інших країнах. До
Європи індійські цифри були занесені лише 7-8 століть тому арабами, тому
їх часто називають "арабськими". Загального поширення вони отримали
лише 4-5 століть тому.

Для підготовки бесіди з учнями можна використати книги Н. Я. Вілен-
кіна та У. Я. Депмана "За страницами учебника математики", М., 1989;
Г. І. Глейзера "История математики в школе", М., 1964; "Енциклопедичний
словник юного математика" тощо.

Потім учитель більш детально знайомить дітей з римською
нумерацією: одиниці позначені паличками, число п’ять – знаком V,
подібним до розгорнутої долоні, десять – знаком Х (дві долоні). Якщо
одиниця додається до числа, то її записують праворуч від нього, а якщо
віднімається – то ліворуч (ІV – це V без І; VІІ – це V і ІІ; ІХ – Х без І).
Слід звернути увагу дітей на те, що за наших часів римські цифри
використовуються в основному для позначення порядкових числівників.

У потрібно перекласти одну паличку так, щоб вийшла вірна№ 8, с. 56
рівність: ІІІ + ІІ = V; VІ – ІІІ = ІІІ.

На наступному уроці діти під керівництвом учителя придумують
свою систему цифр. Для цього на дошці потрібно заздалегідь намалювати
"заготовку" числового променя. Діти по черзі виходять до дошки й
малюють біля поділок шкали один за одним вигадані ними знаки на
позначення цифр, наприклад:

З цими знаками вчитель, а потім і учні складають кілька прикладів
на додавання, віднімання й порівняння чисел, аналогічних №№ 1�3,
с. 55. Після цього додому можна запропонувати дітям творче завдання:

¤ μ
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У закріплюється написання римських цифр. Його доцільно№ 6, с. 58
запропонувати для домашньої роботи, оскільки малювання в овалах
предметів потребує певного часу.

Задача аналогічна , але значення всіх виразів тут№ 4, с. 57 № 6, с. 54
має дорівнювати не п’яти, а шести.

У завданні грань кубика Рубіка розбита не на 2, як раніше, а№ 5, с. 58
на більше число частин. Тому рисункам зіставляються суми, які містять
кілька знаків дій:

І ) 3 + 3 + 3 ІІІ ) 2 + 3 + 4; ;
ІІ ) 4 + 4 + 1 ІV ) 2 + 2 + 2 + 2 + 1; .
До рисунків можна складати також інші вирази. Наприклад, числу

синіх клітинок на кожному рисунку відповідають наступні вирази:
І ) 9 – 3 – 3 ІІІ ) 9 – 3 – 2; ;
ІІ ) 9 – 4 – 1 ІV ) 9 – 2 – 3 – 1 – 1; .
В усних вправах і в зошиті в клітинку, як і раніше, розв’язують задачі

на пошук закономірностей, класифікацію, додавання та віднімання
сукупностей предметів, опрацьовується лічба в межах 9, прилічування й
відлічування одиниць на числовому відрізку (лінійці, кравецькому
сантиметрі). Завдання підбираються з методичної літератури, або вчитель
складає їх самостійно аналогічно до завдань, наведених у підручнику.

У ритмічних вправах триває опрацювання лічби через 5.

українського  алфавіту.
№ 1 с. 57, на наведені слов’янські букви й відповідні сучасні букви

(зело) – 6; (земля) – 7; (іже) – 8; (фіта) – 9. У таблиці

(аз) – 1; (веди) – 2; (глаголь) – 3; (добро) – 4; (есть) – 5;

кожному придумати свої "чарівні" цифри, скласти приклади в по-
будованій системі позначень і розв’язати їх.

Далі вчитель знайомить дітей зі слов’янською алфавітною нумера-
цією. Вона виникла в ІХ – Х ст. і зустрічалася до ХVІ століття. Її назва
"кирилиця"походить від імені слов’янського просвітителя Кирила
Філософа. У складі кирилиці 42 букви, 17 із котрих використовувалися на

позначення чисел. Над буквами – числами ставився особливий знак ,~
названий "титло". Цифри 1-9 позначалися наступними буквами:
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