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Вихователь ставить у склянку кольорові олівці всіх кольорів
райдуги. Такі самі скляночки з кольоровими олівцями на столах у дітей.
Вихователь показує малюнок із зображенням Олівця:

– Діти, наш веселий Олівець розповів мені дивовижну історію!
Виявляється, олівці вміють розмовляти й навіть вихвалятися. Ось цей
олівець сказав (бере до рук червоний олівець): „Я можу бути маком,
вогнем, прапором!”

Вихователь малює червону лінію на альбомному аркуші паперу,
прикріпленому на дошці, а діти малюють червону лінію на своїх аркушах
паперу. Потім вихователь просить їх розповісти, чим хвалилися решта
олівців:

– Відгадайте, що розповіли ці олівці?
Діти за власним бажанням виходять до дошки, вибирають олівець і

залишають ним свій слід на аркуші, прикріпленому на дошці. Решта
дітей малюють тими самими кольорами на своїх аркушах. Приблизні
відповіді дітей:

– Помаранчевий: „Я апельсин, морква!”
– Жовтий: „Я курча, сонце, ріпа!”
– Зелений: „Я трава, листя, цілий ліс!”
– Блакитний: „Я незабудка, небо, крига!”
– Синій: „Я чорнило, море, волошка!”
– Фіолетовий: „Я слива, бузок, присмерки, дзвіночок!”
Вихователь дякує дітям за допомогу й загадує загадку:

І. Властивість предметів – колір. Кольори райдуги.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

3

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки з зображенням Олівця (серія "Веселі

чоловічки"), альбомнийаркушпаперу, малюнкиз зображеннямовочів.
Роздавальний – кольорові олівці (червоний, помаранчевий, жовтий,

зелений, блакитний, синій, фіолетовий), аркуші паперу, набори фігур:
5 кругів – червоний, жовтий, зелений, помаранчевий і синій, 5 овалів,
5 квадратів, 5трикутників і 5 прямокутниківтих самих кольорів.

МЕТА: формувати вміння виявляти й порівнювати
властивості предметів, знаходити спільну властивість
групи предметів.

ТЕМА: "Властивості предметів"
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1)№1, с. 3.
– Розгляньте малюнки. Що намальовано на першому малюнку?

( .)Лялька і ведмежа
– Порівняйте ляльку та ведмежа: що в них спільного і чим вони

відрізняються?
Вихователь, у разі потреби, може почати порівняння: спільне в

ляльки й ведмежатка призначення – це іграшки; однаковий розмір;
спільне те, що й у ляльки, і у ведмежати є бантики, а відрізняються вони
тим, що ... І діти називають ознаки відмінності самостійно.

– Порівняйте повітряну кулю, на якій летить Незнайко, і м'ячик: що
в них спільного та чим вони відрізняються? (У них однакова форма:
і м'яч, і повітряна куля мають кулясту форму. А відрізняються вони за
розміром: м'яч – маленький, а повітряна куля – велика. Призначення в
них також різне: м'яч – іграшка, а повітряна куля – літальний апарат.)

– Порівняйте їжака та ялинку. (Обидва в голках, мешкають у лісі.
Відрізняються вони за розміром: їжак – маленький, ялинка – більше за
їжака. А ще вони різного кольору: їжак – сірий, а ялина – зелена. Їжак –

ІІІ. Порівняння предметів за ознаками подібності й відмінності
(кольором, формою, розміром, матеріалом, призначенням тощо).

Діти стають у коло, в центрі якого стоїть ведучий із зав'язаними
очима, беруться за руки й, крокуючи по колу, разом говорять:

Ми всі стали разом в коло,
Обернулися навколо,

(усі повертаються на 180 та йдуть у зворотному напрямку)°
Тільки скажемо ми „Стоп!”
Відгадай, чий голосок?

Хтось із дітей за вказівкою вихователя повторює останній рядок, а
ведучий відгадує, хто це. Якщо він не відгадав залишається ведучим, а
якщо відгадав, то ведучим стає той, хто подавав голосок. Гра повторюC
ється 2C3 рази.

Роль ведучого краще доручити комуCнебудь із дітей.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Відгадай, чий голосок!”

– Веселий Олівець шепнув мені одне слівце. Здогадайтесь, яке:
Червоне коромисло через річку повисло. ( )Райдуга.

– А хто знає кольори райдуги?
Діти називають: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитC

ний, синій, фіолетовий. Можна запропонувати їм скласти райдугу зі
смужечок кольорового паперу.



5

– Що росте у вас на городі (наприклад, на дачі)?
– Які овочі ви знаєте?
1)Бесіда про овочі. Відгадування загадок.

V. Закріплення вміння виділяти властивості предметів.

Діти шикуються в ряд (не більше 7C10 чоловік). Ведучого обирають за
допомогою лічилки або призначають. Йому пропонується запам'ятати, у
якому порядку стоять діти. Після того як ведучий відвертається, діти
перешиковуються. Ведучий повинен визначити, що змінилося, і
відновити порушений порядок. Розміщення може бути лінійним, по
колу, хаотичним, залежно від рівня складності, котрий бажає
запропонувати вихователь.

IV. Фізкультхвилинка: „Дивись уважно!”

тварина, ялинка – рослина.)
У більш підготовлених групах роботу можна організувати так:

кожна дитина за власним бажанням обирає один із малюнків і про нього
розповідає, а решта дітей доповнюють.

2)№2, с. 3.
– Розгляньте малюнок. Чому, на вашу думку, ниткою можна

сполучити виноград і жабу? ( )Вони обидва зелені.
– Молодці! А тепер візьміть свої „чарівні” олівці та сполучіть

„чарівними нитками” предмети одного кольору.
Діти протягом 1C2 хв проводять простим олівцем лінії самостійно.

Потім уголос обговорюють, хто як виконав завдання:
– Розкажіть, які малюнки ви сполучили? Чому?
Приблизні відповіді дітей:
– Я сполучив моркву й лисицю, тому що вони помаранчевого кольору.
– Курча та місяць жовті.
– Помідор і комахаCсонечко червоні.
Вихователь допомагає дітям виправити свої помилки. На завершенC

ня важливо похвалити тих, хто старався: „Мишко молодець – усі лінії
провів правильно. Ганнуся також розумниця – знайшла та виправила
власну помилку!”

3)№3, с. 3.
Діти виконують завдання самостійно.
– А тепер ви маєте знайти ознаки відмінності й виправити помилки

художникаCНезнайки.
Самостійну роботу можна провести у формі гриCзмагання: хто

швидше й більше знайде відмінностей. Переможці отримують призи.
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– Що вам найбільше запам'яталося на занятті?
– Що сподобалося? Що здалося складним?
– Погляньте на сторінці внизу Незнайко почав малювати візерунок.

Спробуйте його закінчити вдома.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– Про які овочі так кажуть? Як ви здогадалися?
а Морква) Сидить баба у коморі, а коса її надворі. ( )
б Огірок) Над хворостом уверх хвостом, а зірви – солі просить. ( )
в Ріпа) Кругла, а не місяць, біла, а не папір, з хвостиком, а не миша. ( )
г) Круглий, як шар, зелений, як трава, червоний, як кров, солодкий,

як мед. ( )Кавун
Діти пояснюють, за якими ознаками вони здогадалися, про що

йдеться: за кольором, формою, розмірок, смаком тощо. На фланелеграфі
виставляються малюнкиCвідгадки з зображенням овочів. Можна
влаштувати „плутанину”: виставляти малюнки з помилками, а потім їх
розбирати.

2)Гра: „Нащо схоже?”
На фланелеграфі – малюнки з зображенням овочів.
– Молодці! Ви дуже добре відгадуєте загадки. А тепер розгляньте

уважно малюнки й виберіть геометричні фігури, котрі нагадують ці
овочі.

Приблизні відповіді дітей:
–Морква помаранчевого кольору, за формою нагадує трикутник я

покладу помаранчевий (червоний) трикутник.
– Ріпа жовта і кругла. Я обираю жовтий кружок. І т.д.

Çàíÿòòÿ

2

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – моделі геометричних фігур: маленьке й велике

червоні кола, маленький та великий сині квадрати, великий синій ромб,
великий синій прямокутник, великий червоний овал, два маленьких
зелених трикутника, великий зелений рівнобічний трикутник, великий

МЕТА: 1) закріпити уявлення дітей про властивості
предметів (колір, форма, розмір, матеріал, призначення
тощо);
2) уточнити уявлення про форми геометричних фігур –
квадрат, коло,трикутник, прямокутник, овал.

ТЕМА: "Властивості предметів"
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Вихователь просить дітей викласти на фланелеграфі маленьке
червоне коло, маленький синій квадрат, маленький зелений трикутник:

– Полічіть фігури, розкажіть про них.
Обираються екскурсоводи по Королівству геометричних фігур. Вони

називають фігури та властивості цих фігур: колір, розмір, форму.
1$й екскурсовод:
– Це маленьке червоне коло.
2$й екскурсовод:
– Це маленький синій квадрат.
3$й екскурсовод:
– Це маленький зелений трикутник.
Вихователь розповідає історію:
– Сьогодні у наших фігурок свято. Вони вирушають до парку. Там на

них чекають найрізноманітніші атракціони. Вони будуть гойдатися на
гойдалці, кататися на каруселі, зайдуть до „кімнати сміху”. ДавайтеCно
поглянемо й ми на наші фігурки в „криві” дзеркала.

На фланелеграфі змінюються картинки. Екскурсоводи повідомляC
ють про зміни, які відбулися. Приблизні відповіді дітей:

1$й екскурсовод:
– Моє маленьке червоне коло перетворилося спочатку на
велике червоне коло. Змінився розмір, а форма й колір не
змінилися.
– Потім маленьке червоне коло перетворилося на великий
червоний овал. Змінилися розмір і форма, а колір не
змінився.

2$й екскурсовод:
– Мій маленький синій квадрат виявився дуже жвавим: він
побував відразу в кількох кімнатах сміху. Спочатку
змінився розмір, а форма й колір не змінилися.
– Потім змінилися розмір і форма, а колір, кількість кутів і
кількість сторін не змінилися.
– Потім змінилися розмір і колір, а форма не змінилася.

І. Гра – подорож до Королівства геометричних фігур.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

зелений рівнобедрений трикутник, мотузка зі зв'язаними кінцями,
конверт із „листом” із королівства геометричних фігур, прикрашений
наклейками з геометричних фігур.

Роздавальний – геометричне лото.

ч

чч
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3$й екскурсовод:
– Я прогулювався кімнатою сміху з маленьким зеленим
трикутником. Спочатку змінився розмір, а форма й колір не
змінилися.
– Потім змінилися розмір і форма, а колір не змінився.
– Потім змінилися розмір, форма і колір, він перетворився
на червоний великий квадрат.

Гра проводиться по командах. Діти хором декламують: „Де були –
того не скажемо, що робили – покажемо”.

Ведучий завмирає в позі, котра зображує конкретну впізнавану дію.
Гравці повинні відгадати, що це за дія.

IV. Фізкультхвилинка: „Замри C відімри”.

№1, с. 4.
Вихователь повідомлює, що Незнайко надіслав три конверти

з геометричними фігурами й прохає допомогти визначити подібні й
відмінні ознаки цих фігур. Приблизні відповіді дітей:

– У першому конверті дві сині фігури. Обидві фігури синього
кольору, але одна з них квадрат, а друга – коло. Вони відрізняються
формою.

– У другому конверті два трикутники. У них однакові форма й
розмір. Але в цих триктуників різний колір: перший – червоний, другий
– жовтий.

– У третьому конверті прямокутник і овал. У них спільна властивість
– розмір. А відрізняються вони один від одного за кольором і формою:
прямокутник – зелений, а овал – помаранчевий.

ІІІ. Закріплення уявлень про властивості предметів.

– Ви бачили, які перетворення відбувалися з колом, квадратом і
трикутником. А зараз ви самі станете чарівниками й перетворите коло на
овал, трикутник у квадрат, а прямокутник знову в коло.

Діти стають у центрі кімнати. Вони отримують мотузку зі
зв'язаними кінцями, беруться за неї обома руками й за сигналом
учителся утворюють різні геометричні фігури. При цьому повторюються
особливості геометричних форм: в овала й кола немає кутів; у трикутника
три кути й три сторони, а у квадрата й прямокутника – чотири кути й
чотири сторони; у квадрата всі сторони рівні, а в прямокутника – тільки
протилежні сторони. У разі потреби вихователь допомагає дітям.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Чарівники”.

чЗ

З З

З З
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а) – Діти, з якими фігурами з Королівства геометричних фігур ми
сьогодні потоваришували?

– Наші друзі з Королівства геометричних фігур увесь час
спостерігали за вашою роботою, сховавшись у предметах навколо вас. Їм
сподобалися ваші відповіді й ваші малюнки. Але вони чомусь упевнені,
що дуже добре заховалися, і ви ні за що не побачите ні кіл, ні квадратів, ні
прямокутників у нашій кімнаті. Чи так це? Спробуйте переконати їх, що
ні. (Діти знаходять знайомі геометричні форми в предметах оточуючого
середовища. Наприклад, циферблат годинника круглої форми, віконні
рами прямокутної форми тощо).

б) – Геометричні фігури надіслали вам листа: „Дорогі діти! Дуже
просимо вас допомогти малюкам із Квіткового міста. Після того як
Незнайко покатав їх на своєму авто, декотрим із них довелося латати
одяг. Допоможіть, будь ласка, малюкам підібрати потрібну латку, а
Незнайкові допоможіть закінчити візерунок.”

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

№2, с. 4.
– У королівстві геометричних фігур дуже люблять складати мозаїку

з геометричних фігур. Здогадайтеся, з яких фігур складено картинки.
Розфарбуйте їх за зразком.

Завдання виконується самостійно. Вихователь слідкує за тим, щоб
зошит не змінював положення, щоб діти правильно заштриховували
малюнки, не заходячи за контури. Бажано, щоб кожна дитина за щось
отримала заохочення (за увагу, акуратність, старанну роботу, правильну
поставу за партою тощо).

V. Самостійна робота.

Çàíÿòòÿ

3

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнок із зображенням зайчика; малюнкиC

лото з зображенням фруктів, квітів, овочів; модель кошика; маскиC
шапочки зайчиків (на всіх) і лисиці (одна).

МЕТА: 1) формувати уявлення про ознаки подібності та
відмінностіміжпредметами;
2) об'єднувати предмети в групи (за подібними ознаками)
і виділяти з групи окремі предмети, котрі відрізняються за
певною ознакою.

ТЕМА: "Властивості предметів"
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Роздавальний – кубики: п'ять червоних і один жовтий; мішечки або
коробочки для кубиків.

2)Гра: „Чарівниймішечок”.
На столах у дітей п'ять кубиків червоного кольору й один жовтий, і

по „чарівному мішечку” (мішечок або коробка для кубиків).
– Що у вас на столах? ( )Кубики.
– Чим вони схожі й чим відрізняються? (Однакові форма, розмір, усі

пластмасові. Відрізняються за кольором.)
– Яка властивість відрізняє їх один від одного? ( )Колір.
– Покладіть до свого „чарівного мішечка” кубики з однаковими

властивостями. Які кубики ви поклали? Які кубики залишилися?
Чому? (Поклали 5 червоних кубиків – у них однакові колір, форма,
розмір, матеріал. Залишився жовтий кубик він не підходить за
кольором.)

1)Гра „Зберемо врожай”.
– Хто знає, котра зараз пора року?( )Осінь.
– Які роботи проводяться восени в садку та на городі? (Восени

збирають урожай овочівтафруктів.)
На фланелеграфі модель кошика та малюнки із зображенням квітів,

фруктів, овочів; малюнок із зображенням зайчика.
– Наш Зайчик також вирішив зібрати врожай на своєму городі. Що

він поклав до свого кошика?
Діти за бажанням виходять до фланелеграфа й кладуть до

кошика малюнки із зображенням овочів. Під час дій можна задати
питання: „Якого кольору морква? Якої форми огірок? Якого розміру
редиска? Що росте на землі? Що росте під землею? Що росте над
землею?”

– А чому ви не поклали ромашку, адже вона також може рости на
городі? ( )Ромашка– квітка, а Зайчик збирав овочі.

– А чому залишилось яблуко? ( – )Яблуко фрукт, а не овоч.
– Які ж предмети ви обрали та за якою ознакою? Тому що вони

соковиті? Великі? Смачні? Їх вживають у їжу? (Ні. Усе це – овочі, вони
ростуть у городі.)

І. Знаходження ознак подібності й відмінності між предметами.

ХІД ЗАНЯТТЯ:
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1)№1, с. 5.
– Діти, ви навчилися знаходити серед різних предметів ознаки

подібності й відмінності. Продовжимо разом з нашим Зайченятком
подорож: „вирушимо” до лісу. Я загадаю вам кілька загадок. Мабуть, ви
відразу здогадаєтеся, про що вони.

• Маленький, чепурненький крізь землю пройшов, червону шапочку
знайшов. ( )Гриб.

• Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землі близько. ( )Ягода.
– Назвіть ягоди, зображені на першому малюнку. (Малина,

горобина, полуниця.)
– Які ягоди ви ще знаєте? Які з них ростуть у лісі, у садку? Які

ростуть тільки в лісі? ( )Чорниця, брусниця, ожинатощо.
– Хто в шапці родиться? ( )Гриби.
– Назвіть гриби, зображені на малюнку. ( )Білий, опеньки, мухомор.
– Що між ними спільного? (Кожен гриб має свою шапку й ніжку. Усі

вони ростуть у лісі.)
– А який гриб тут зайвий і чому? ( –Опеньки ростуть завжди разом,

а мухомор і білий можуть рости по одному; мухомор – отруйний гриб,
неїстівний, а решта– їстівні.)

– А хто з вас знає, чим і для кого корисний мухомор? (Мухомори
можуть їсти лосі. У народій медицині використовують мухомор як ліки
для приготування цілющої мазі.)

2)№2, с. 5.
– Зібралися на галявині метеликCкрасень, гусениця, змійкаC

мотузочка, мурашкаCтрудівниця та роботяща бджілка. Почали вони

ІІІ. Об'єднання предметів у групи за спільною властивістю й виділення
з групи окремих предметів, котрі відрізняються за певною властивістю.

Зайченятко, не біжи
хутко по стежинці,
Ворога впізнаєш ти
по руденькій спинці.
Лис шукає не грибів,
а таких, як ти, зайців!

Одна дитина зображує лиса, який крадеться, а решта – зайчиків,
котрі тікають. Зайчики завмирають, а потім розбігаються від лиса по
місцяхC„будиночках”.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Лис і зайченята”.
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– Зайчик був дуже радий познайомитися з вами. Йому дуже
сподобались розповіді Сашка, Тетянки та інших про те, що росте й хто
живе в лісі. Він радіє також вашим подарункам. А вам сподобалася
подорож із Зайченятком?

– Де б ви бажали побувати ще? Кого б ви запросили в цю подорож?
Про це Зайчик просить вас намалювати малюнки й розповісти наступного
разу. Намалюйте вітрини магазинів за вашим вибором: ”Овочі”,
„Фрукти”, „Квіти” тощо.

– А тепер побажаємо Зайченяті щасливого повернення додому.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– Тепер ми поведемо Зайчика нашим містом. І, звичайно, зазирнемо
до магазинів.

Вихователь разом із дітьми ходить по групі, у різних місцях якої
зібрано іграшки й малюнки на позначення предметів з різних магазинів:
„Меблі”, „Посуд”, „Одяг”, „Взуття” тощо. Діти розглядають предмети й
відгадують назви магазинів. Потім вони сідають за столи.

№3, с. 5.
– У яких магазинах продаються предмети, зображені на малюнку?

( )„Іграшки”, „Квіти”.
– Що ми можемо запропонувати Зайченятку в магазині іграшок?

( ) Обведіть їх синім олівцем – зберемо їх доЛяльку, м'ячик, брязкальце.
синього мішечка.

– А що ми можемо подарувати Зайчаті наостанок? ( ) Назвіть їхКвіти.
і обведіть червоним олівцем зберемо квіти в букет.

V. Гра „Магазин”.

Жук упав, звестись не може,
Хто з вас, діти, допоможе?

Діти лягають на килим й імітують рухи жука, що перевернувся.

IV. Фізкультхвилинка: „Жук”.

розмовлятиCсперечатися: хто на цій галявинці зайвий? (Зайва змія:
решта–комахи.)

– А що в них спільне: може, їм усім знайдеться місце на цій галявині?
( )Усі вони тварини, лісові мешканці.

За другим малюнком діти розрізняють диких і свійських тварин.
Можна провести бесіду за питаннями вихователя, а можна запропонувати
дітям побудувати свій казковий сюжет. Важливо, щоб їхні відповіді були
якнайбільш самостійними.
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Погляньте внизу, на сторінці лежить його дорога. Допоможіть Зайченяті
швидше потрапити додому: домалюйте вдома його стежинку.

Çàíÿòòÿ

4

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – п'ять вазочокCмалюнків, моделі або малюнки

квітів: одна ромашка, одна волошка, один мак, одна троянда, один
дзвіночок, волошка й дзвіночок – маленькі, а троянда, мак і ромашка –
великі; малюнок або іграшка Кота Леопольда.

Роздавальний – круги, квадрати й трикутники однакового розміру,
чотирьох кольорів: жовтого, червоного, зеленого та синього.

На фланелеграфі – п'ять вазочок і квіти: червона троянда, ромашка,
волошка, дзвіночок. Волошка й дзвіночок маленькі, а троянда й ромашка
– великі.

– Діти, у Кота Леопольда сьогодні День народження. Він чекає на
гостей: приготував страви, підготував вази для квітів. Давайте допомоC
жемо Леопольду розставити квіти у вазі, по одній квітці до кожної вази.
Потрібно зробити так, щоб ромашка стояла між трояндою та волошкою, а
дзвіночок стояв поруч із трояндою.

І. Гра „День народження Кота Леопольда”.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) закріпити знання про властивості предметів,
уміння знаходити ознаки їхньої подібності й відмінності,
об'єднуватипредмети в групи за спільною ознакою;
2) уточнити уявлення про порівняння груп предметів за
допомогою складання пар, способи зрівнювання груп
предметів, збереження кількості;
3) познайомити з поняттями таблиці, рядка й стовпця
таблиці.

ТЕМА: "Властивості предметів"
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1)№1, с. 6.
– Кіт Леопольд вирішив прибрати в кімнаті перед приходом гостей.

Він розклав усі свої речі до шафи. У математиці такі шафи називають
таблицями. У таблиці є рядки, є стовпці. Здогадайтеся та покажіть, де
рядки, а де стовпці?

ІІІ. Знайомство з поняттями таблиці, рядка, стовпця.

– Я поважний садівник,
Жартувати я не звик,
Всі квітки мені набридли
Крім ... троянди!

„Троянда” має прострибати на одній ніжці до вікна. Таким чином,
5C7 „квітів” або „букетів” виконують різні рухові вправи.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Я поважний садівник”.

Діти звертають увагу на те, що одна ваза залишилася без квітки.
– Чому одна ваза залишилася порожньою? (Однієї квітки не

вистачає.)
– Як зробити кількість ваз і квітів однаковою? (Додати одну квітку

або прибрати одну вазу.)
– Що, на вашу думку, буде приємнішим для Кота Леопольда?
Найімовірніше, що діти запропонують додати квітку. Вихователь

додає червоний мак.
– Що тепер можна сказати про кількість ваз і квітів? (Вона стала

однаковою.)
– Поставимо всі квіти до однієї вази. Чи стало більше квітів в

іменинника? А вазочок? (Число ваз і квітів не змінилося – ми нічого не
брали й не додавали, атільки переставили квіти.)

Потім вихователь питає, за якою ознакою можна розставити ці квіти
до ваз. Діти можуть запропонувати різні варіанти, наприклад:

1) Квіти можна розставити до ваз за кольором: в одній вазі будуть
стояти блакитні квіти – дзвіночок і волошка, у другій червоні – мак і
троянда, а в третій – біла ромашка.

2) Квіти можна розставити за розміром: маленькі й великі. Тоді в
першій вазі будуть стояти волошка й дзвіночок, а в другій – мак, троянда
й ромашка.

3) До однієї вази можна поставити польові квіти – волошку,
ромашку, мак і дзвіночок, а в другу садову квітку – троянду.

Свої варіанти діти моделюють на фланелеграфі або реалізують із
реальними вазами та штучними квітами.
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– Погляньте, як цікаво розклав Леопольд свої речі. Яка спільна
властивість у предметів у першому рядку, у другому рядку, у третьому
рядку? ( )Вони червоного кольору, зеленого кольору,жовтого кольору.

– За якою ознакою він зібрав малюнки в рядки? ( )За кольором.
– Зверніть увагу, яким винахідливим виявився Леопольд: він і в

стовпці розклав предмети за певною ознакою. За якою? Спробуйте
розгадати його секрет. (За призначенням: у першому стовпчику –
іграшки, у другому – комахи, утретьому – одяг, у четвертому – ягоди.)

– Скільки всього стовпчиків вийшло в Леопольда? ( )Чотири.
– Що поклав Леопольд у другому рядку й третьому стовпчику?

( ) Візьміть зелений олівець й обведіть цейШорти зеленого кольору.
малюнок зеленим кольором.

– Погляньте на перший стовпчик. Закресліть у цьому стовпчику
малюнок, не зафарбований червоним кольором. Що ви закреслили?
Скільки предметів можна закреслити? (Два предмети: зелений
автомобіль іжовтий барабан,томущо вони не червоного кольору.)

– Задумайте якийCнебудь предмет і розкажіть, де він знаходиться, а
ми відгадаємо, який це предмет.

2)№2, с. 6.
Завдання виконується з коментуванням. Кожна дитина викладає

фігури на своєму столі. На дошці виконання завдання дублюється з метою
самоконтролю:

– Малюк і Карлсон подарували Леопольду набори геометричних
фігур. Але щоб правильно їх використовувати, необхідно розрізняти
властивості цих фігур. Допоможіть Леопольду здогадатися й розказати,
що змінилося.

Приблизні відповіді дітей:
– Був великий синій квадрат, а вийшов великий зелений квадрат.

Змінився колір, а форма й розмір не змінилися.
– За великим зеленим квадратом слідує великий зелений триктуник.

Змінилася форма, а колір і розмір залишилися такими, як і були. І т.д.
3)№3, с. 6.
Для виконання цього завдання дітей можна об'єднати у дві команди.

Перша буле працювати над першою таблицею, друга – над другою.
Кожній команді потрібно покласти на столи набори фігур з їхніх таблиць.

Тут також можна використати ігрову ситуацію:
– Поки ми міркувати про те, що змінилося в ряду геометричних

фігур, мишенята поцупили з кожного набора по одній фігурці. Спробуйте
встановити, якої фігурки бракує. Виберіть її з геометричних фігур, котрі
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№4, с. 7.
Це завдання можна використати для перевірки вміння об'єднувати

предмети в групи за ознакою подібності. Діти виконують завдання
самостійно протягом 2C3 хвилин.

– Кіт Леопольд вирішив розважити своїх гостей і приготував для них
гру. Погляньте на малюнок. Хто швидше зможе об'єднати всі предмети в
групи? Обведіть лінією кожну групу.

Той, хто закінчить першим, відповідає на питання, а решта дітей
перевіряють свої розв'язки.

– Скільки груп предметів вийшло? Яку назву можна дати кожній
групи? ( )Три групи: іграшки,тварини, овочі.

V. Гра „Хто швидше?”.

Правила гри: Діти стають у кружок, узявшися за руки. Якщо
„миша” у середині кола, а діти присіли навпочіпки й опустили руки
будиночок „замкнено”, „мишка” у будиночку – її ловити не можна.
Можна ловити „мишу”, тільки якщо вона зовні, або якщо діти не встигли
присісти й опустити руки – „зачинити” будиночок.

Лічилочка до гри: Ішов кіт
Через сто воріт.
До кінця дійшов,
Мишеня знайшов,
Няв!

IV. Фізкультхвилинка: „Кіт і миша”.

лежать у вас на столах. Порадьтеся з командою. Нехай капітан команди
розповість про ваші міркування.

Якщо діти не впораються з логічною задачею за допомогою логічних
умовиводів, можна спробувати метод спроб і помилок – підставляти
фігурки в порожні клітинки по черзі. Приблизні відповіді дітей:

а) – У першому ряду зібрано кружечки, у другому ряді – трикутники,
а в третьому – квадрати. Отже, не вистачає квадрата.

У першому стовпчику фігурки червоного кольору, у другому –
зеленого, а в третьому – жовтого. Таким чином, не вистачає квадрата
жовтого кольору.

б) – У нас у кожному ряді та в кожному стовпчику зібрано квадратик,
кружок і трикутник. Їхні кольори в усіх рядках і стовпчиках
змінюються: вони можуть бути або червоного, або синього, або жовтого
кольору. Не вистачає квадрата синього кольору.
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VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.
– Кіт Леопольд був дуже радий зустрічі зі своїми гостями та з вами:

у нього ще ніколи не було такого веселого Дня народження. А вам
сподобалося в гостях у Леопольда? Яка гра була найцікавішою, а яка –
найскладнішою?

– На жаль, не обійшлося й без прикрощів. Леопольд на згадку хотів
подарувати гостям їхні портрети, але мишенята сховали деякі фарби.
Спробуйте вдома повернути фарби таким чином, щоб усі палітри були
однаковими. І складіть візерунок для Леопольдового килимка.

1)Гра „Допоможи зайчикам сховатися від Вовка”.
Вихователь розповідає казку про трьох зайченят й одночасно

„малює” малюнок із казки на фланелеграфі: трьох зайчиків різного
розміру й різного кольору (можна разом дати їм імена) і три кущі
(пенька, ялинки) різного розміру. У ході розповіді з'являється
Вовк:

– Зайченята грали на лісовій галявинці. Раптом з'явився Вовк.
Давайте допоможемо зайчикам сховатися. (Діти „ховають” великого
зайця за великим кущем, середнього – за середнім, маленького – за
маленьким.)

– Поясніть, чому ви обрали для кожного зайця саме цю схованку?

І. Порівняння предметів за розміром.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Çàíÿòòÿ

5

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – три зайчики: великий, середній, маленький;

три кущики (пенька, ялинки): великий, середній, маленький; Вовк
(малюнок, іграшка або лялька для лялькового театру); три м'ячі різних
розмірів і, відповідно, троє воріт для м'ячів різних розмірів; геометричні
фігури, малюнки до .№1, с. 8

Роздавальний – геометричні фігури, кольорові олівці.

МЕТА: 1) закріпити уявлення про різні властивості
предметів;
2) формувати вміння порівнювати предмети за розміром
і встановлювати порядок зменшення та збільшення
розміру.

ТЕМА: "Властивості предметів"
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1)№1, с. 8. Гра: „Допоможималятам знайти своюмаму”.
– Діти, яких домашніх тварин ви знаєте? А які друзіCтварини є у вас?
Вихователь пропонує дітям виставити на фланелеграфі малюнки

корови, кобили, вівці та їхніх малят:
– Одного разу вийшли в поле погуляти, поскубти смачної травички

корівка з „дитинкою”, кобилиця зі своїм малям й овечка з „дитинчам”.
Малята розігралися й відразу погубилися. Згадайте, як називають малят
свійських тварин. Сполучіть „чарівною ниточкою” дорослих тварин і
їхніх малят. Діти проводять лінії у себе в зошиті й коментують:

– У корови – теля. Сполучимо корову й теля.
– У кобили – лоша. Повернемо лоша кобилі.
– У вівці – ягня. Допоможемо йому повернутися до мами.
2)№2, с. 8.
У дітей на столах кольорові олівці. Вихователь пропонує дітям

самостійно розфарбувати рисунок, уводячи їх в ігрову ситуацію:
– Дві подруги – Оля та Марійка – теж вирушили погуляти на

галявинку. Там росли квіти й дерева, пурхали метелики. Було дуже гарно
та цікаво. Коли дівчатка повернулися додому, вони намалювали малюнок
про свою прогулянку. Та ось у чому лихо: деякі подробиці дівчата забули.
Давайте домалюємо їхній малюнок. Розфарбуйте сукню у великої
дівчинки червоним кольором, а в маленької – синім; маленького
метелика – жовтим кольором, а великого – червоним; велике дерево –
зеленим, а маленьке – жовтим. А квітку розфарбуйте у ваш улюблений
колір.

Діти разом з вихователем ходять від столу до столу й розглядають
кожну роботу, розповідають, що їм сподобалось один в одного, що

ІІІ. Порівняння предметів за розміром.

Діти тягнуться вгору, піднімаючи руки, потім сідають навпочіпки,
торкаючись долонями підлоги, потім потискають один одному руки:

ВисокоCвисоко в небі
І низькоCнизько на землі
Дружити між собою треба
Всім дорослим і малим.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Високо й низько”.

2)Гра „Заженемом'яч у ворота”.
На килимі розставлено ворота й м'ячі різних розмірів. Діти

забивають м'ячі у ворота й пояснюють, які ворота для яких м'ячів
підходять.
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№4, с. 9.
– Діти, минулого разу Кіт Леопольд влаштовував свято на честь свого

Дня народження й помирився з мишенятами, а сьогодні вони знову
почали бешкетувати й поцупили всі фігурки з шафиCтаблиці. Нумо
швидше допоможемо їм відновити малюнок, щоб Кіт Леопольд знову не
розсердився. Розгляньте перший рядок. Що ви помітили? (Квіточка ніби
виростає: спочатку намалювали найменшу, потім більшу, потім ще
більшу, а останню найбільшу.– )

– Ви правильно помітили: усі предмети першого рядка поступово
збльшуються в розмірах. Що, на вашу думку, буде відбуватися з
прапорцями, з ялинками, з будиночками? (Вони також будуть
збільшуватися за розмірами.)

– Який за розміром буде найперший прапорець, найперша ялинка,
найперший будиночок? ( )Вони будуть найменшими.

– Правильно. А якими за розміром будуть останні малюнки? (Вони
будуть найбільшими.)

– Молодці! Заповніть табличку правильно.
Діти заповнюють таблицю простим олівцем самостійно протягом

V. Самостійна робота.

IV. Фізкультхвилинка: „Подорож”.
Минаємо ліси,
Проходимо луги.
Метеликові крильця
Барвисті навкруги.
Раз, два, три –
Над нами покружи!

зроблено правильно, а що ні. Вихователь допомагає дітям заохотити всіх
тих, хто виконав малюнки старанно, акуратно, з любов'ю.

– Дякую вам, діти! Ви – справжні художники. На пам'ять про літню
прогулянку по лісовій галявині збережуться ваші малюнки. Ми також
згадали з вами про різні властивості предметів: про колір, про розмір.
А про які властивості ми не говорили? (Про форму, про матеріал, про
призначення речейтощо.)

2)№3, с. 8.
Діти працюють із геометричним лото, викладаючи фігури так, як

показано в навчальному посібнику. Вихователь пропонує їм розповісти
про те, які ознаки змінюються. У цьому завданні вперше з'являється
зміна одночасно за трьома ознаками: колір, форма, розмір.
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– Яка гра на занятті вам сподобалася найбільше? (Вільні висловлю$
вання дітей.)

– А мишенятам найбільше подобається грати в гру „Кіт і миші”.
Якщо ви виконаєте завдання до цього уроку, мишенята будуть дуже№5
раді.

– Минулого разу ви прикрашали килимок для кота Леопольда. А
цього разу вас просять прикрасити доріжку мишенята. Допоможіть їм!

Вихователь видає їм 5 конвертів із наклеєними на них фігурами, наприклад:
П'ятеро дітей за власним бажанням призначаються „листоношами”.
2)Гра „Весела пошта”.
– Дякую, діти! Ви дуже добре та швидко допомогли Малюкові!

П'ятеро дітей за бажанням підбирають до п'яти іграшок пари, а
решта перевіряють правильність виконання завдання.

– Діти, нещодавно Карлсон прилетів у гості до Малюка. Вони довго
грали. Але ось повернулася мати Малюка, і Карлсон полетів. Іграшки
розкидано. Малюкові доведеться одному їх збирати. Давайте допоможемо
йому: вишикуємо іграшки парами. Але пару мають складати тільки
однакові іграшки.

На килимі розкладено без певного порядку 5 пар однакових іграшок:
1)Гра „Вишикуй іграшкипарами”.

І. Порівняння груп предметів за допомогою складання пар.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

2C3 хвилин. Потім завдання перевіряється в парах, помилки обговорюC
ються. Їх потрібно стерти гумкою й перемалювати.

Çàíÿòòÿ

6

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – іграшки (2 однакових гноми, 2 однакових

ведмедики, 2 однакових зайчики й т.д. – усього 5 пар.)
Роздавальний – 5 конвертів і 5 пар однакових малюнків.

МЕТА: 1)формувати вміння порівнювати групи предметів
шляхомскладанняпар;
2) закріпити уявлення про порядок збільшення й зменшен$
ня розмірів.

ТЕМА: "Порівняння груп предметів"
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Групи предметів рівні, якщо складаються з одних і тих самих
предметів. А якщо групи предметів чим$небудь відрізняються, то вони не
рівні.

У результаті обговорення в дітей має сформуватися наступне уявлення:

1)№1, 3, с. 10.
– Розгляньте малюнок до першого завдання. Що подарував Дід

Мороз ВінніCПуху, а що П'ятачкові? Чи є рівними їхні подарунки? (Діти
висловлюють свої думки.)

– Щоб це перевірити, сполучіть "чарівною ниточкою" кожний
предмет у мішку ВінніCПуха з таким самим предметом у мішку П'ятачка.
Розкажіть, що з чим ви сполучили? (Яблуко Вінні$Пуха з яблуком
П'ятачка йт.д.)

– Чи є хоч один предмет без пари? Що ви можете сказати: чи рівні
подарунки? ( )Увсіх предметів є пари.Подарунки .рівні

– Розгляньте значок, намальований між мішками. Це знак рівності
„=”, читається: „рівно”. Обведіть його червоним кольором.

– А тепер у другому завданні розгляньте подарунки для Чебурашки
й Крокодила Гени. Що ви помічаєте? (Діти приходять до висновку, що
предметів стількиж, але вони різні. Тому подарунки .не рівні )

– Так, ви маєте рацію, подарунки не рівні. Як це позначено? Чому?
( .) Обведіть знакЗнак „=” закреслено, вийшов знак „не дорівнює”
„не дорівнює” червоним кольором.

ІІІ. Знайомство зі знаками „ ” або „ ”.� �

Діти на килимі зображують рибок:
ВиринайCно, рибко, близько,
РозсипайCно срібні бризки,
Щоб зловив я карася,
Карася, як порося.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Рибалки”.

Решта дітей вибирає на столі карткиCлисти з фігурами, п'ять із
котрих точно збігаються з фігурами на конвертах – це „адреси”.
„Листоношам” пропонують рознести конверти за адресами, тобто знайти
тих п'ятьох дітей, на столі в котрих такий самий малюнок.

пжзсч
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– Яка гра вам найбільше сподобалася? З якими новими значками
познайомилися?

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

№4+5, с. 11.
У цих завданнях закріплюються уявлення про порядок збільшення

та зменшення розмірів предметів. Роботу з ними можна провести так:
– Розгляньте уважно малюнки. Що, на вашу думку, потрібно

зробити в цьому завданні? (Показати стрілочками в лівому стовпчику
збільшення, а в правому зменшення предметів.– )

– Зробіть це самі: для квітів і вазочок покажіть порядок зростання,
а для прапорців і рибок – порядок спадання.

Перевірку завдання можна провести в парах із обговоренням
розв'язання – від якого предмета, до якого йдуть стрілочки.

V. Повторення вивченого матеріалу.

а)Має вуса, пишний хвіст
І негарну звичку:
Спершу добре він поїсть,
Після – вмиє личко.

( )Кіт.
б)Уночі гуляє, а вдень спочиває.

Має круглі очі, бачить серед ночі.
( )Сова.

в)Сіреньке, маленьке,
Хоч якого кота
З місця стягне.

( )Миша.
г)Маленький хлопчик
У сірій свитинці
По дворах стрибає,
Крихти збирає. ( )Горобець.

Вихователь загадує загадки, а діти, відгадавши їх, не називають
відгадки, а показують, зображують її.

– Діти, у попередньому завданні ви показали, що добре знаєте риб. А
тепер перевіримо, як ви знаєте інших тварин. Я буду вам загадувати
загадки, а ви покажете мені відгадки своїми рухами:

IV. Фізкультхвилинка: „Загадки”.

2)№2, с. 10.
У цьому завданні закріплюється вміння встановлювати рівність і

нерівність груп предметів і використовувати знаки „=” або „ ”.�

Діти виконують завдання самостійно з наступною перевіркою. Вони
сполучають чарівними ниточками однакових рибок і переконуються в
тому, що всі рибки в акваріумах однакові, тільки пливуть у різні боки.
Тому групи рибок рівні.

Виходячи з можливостей, можна запропонувати або самоперевірку
за моделлю на фланелеграфі, або усне обговорення розв'язку.
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– Придумайте подарунки своїм улюбленим героям так, щоб в одному
випадку 2 подарунки були рівні, а в іншому – 2 подарунки були не рівні.

– Розфарбуйте для своїх улюблених героїв доріжку в кінці сторінки
та пограйте в гру „Третій зайвий”: потрібно пояснити, чому кожен
предмет на малюнку може бути зайвим.

1)Гра „Динамічнімалюнки”.
Двоє дітей виконують ролі гномиків, а вихователь може бути

ведучим. Протягом гри на фланелеграфі „оживають” малюнки.
– На лісовій галявині неподалік одна від одної росли дві ялинки: одна

– велика, а друга – маленька.
– Під великою ялиною стояв великий пень, а під маленькою ялинкою

– маленький пеньок.
– На великому пні сів маленький метелик, а на маленькому –

великий. І т.д.
ДітиCгномики протягом розповіді виставляють на фланелеграфі

малюнки, а решта перевіряє правильність їхніх дій і в разі незгоди
висловлюють зауваження. Для зворотного зв'язку з дітьми можна
використовувати кольорові сигнали (червоний – зелений), плескати в
долоні, підносити руку вгору тощо.

2)№1+2, с. 12.
– Гноми були дуже дружними: вони разом працювали, разом

відпочивали й розважалися. Одного вечора вони вирішили погратися.

І. Порівняння предметів і груп предметів.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Çàíÿòòÿ

7

Матеріали до заняття:
Демонстраційний малюнки з зображенням великої та маленької–

ялинок, великого й маленького пеньків, великого та маленького
гномиків; лічильні палички або смужки паперу.

Роздавальний геометричні фігури різного кольору: круг, овал,–
шестикутник, прямокутник, трикутник, квадрат („ліхтарики”); лічильні
палички або смужки паперу.

МЕТА: 1) закріпити поняття „рівність” – „нерівність” і

вміння правильно використовувати знаки „=” і „ ”;�

2) закріпити знання властивостей предметів, повторити
знайомі геометричніформи.

ТЕМА: "Порівняння груп предметів"
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1)№3, с. 12.
У цьому завданні фігури порівнюються за кольором та формою.

Вихователь продовжує розповідати про гномиків.
– Коли дощик скінчився, гномики помітили, що він змив фарбу

майже з усіх ліхтариків. Але вони не стали засмучуватись, а взялися до
роботи: пофарбували ліхтарики, та ще й таким чином, що колір при
переході від ліхтарика до ліхтарика змінювався. Розфарбуйте ліхтарики

ІІІ. Самостійна робота

Руки піднято догори, пальці направлено вниз. Діти нагинаються
вперед, поки не торкнуться долонями підлоги:

Іде дощик: капCкапCкап!
Іде дощик: внизC вниз C вниз!

Дощик „пройшов”. Діти сідають на місця.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Дощик”.

Великий гном поклав іграшки до мішка й пішов на галявину. І
маленький гномик також поклав іграшки до мішка й також пішов на
галявинку. Розгляньте іграшки в мішках. Якщо знайдете однакові,
сполучіть їх „чарівними ниточками”. Що ви помітили? Який знак ви
поставите між мішками: „=” чи „ ”? Чому? (� Знак „=”: в одному мішку
коник і в другому такий самий коник; в одному мішку барабан і в– –
другомутакий самий барабан іт.д.)

– Щоб не було темно грати, гномики запалили свічки на своїх
пеньках. Порівняйте їх. Що ви помітили? Який знак можна поставити
між малюнками? Чому? (Знак „ ”: у мішках по три однакові свічки, а�

четверті – не однакові, в одному мішку – квадратна, а в другому –
кругла.)

– Несподівано пішов дощик, і свічки погасли. Але гномикам не
хотілося йти додому: дощик був маленький. Вони вирішили повісити
кольорові ліхтарики. Розгляньте ліхтарики в першому мішку та в
другому мішку. Знайдіть однакові ліхтарики. Чи правильно поставлено
знак „=”? Як виправити помилку?

Діти можуть запропонувати різні варіанти розв'язання:
1$й варіант:можна виправити знак „=” на знак „ ”.�

2$й варіант:можна в першому мішку закреслити („розбити”) жовтий
овальний ліхтарик.

3$й варіант: можна в другому мішку намалювати („покласти”)
жовтий овальний ліхтарик.
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1)№6, с. 13.
– Наші гноми побачили на галявинці горобчика, курку, дятла та

метелика й почали сперечатись. Великий гном стверджує, що зайвий
метелик, а маленький гномик зайвою назвав курку. Хто з них правий?

У цьому завданні, як і в деяких попередніх, діти зустрічаються з
випадком, коли можливі різні варіанти відповідей. Має рацію великий
гном, оскільки метелик є комахою, а решта тварин – птахи. Але правий
також і маленький гном, оскільки курка не літає, а решта істот – літають.

V. Логічні вправи.

Вихователь роздає дітям ліхтарики.
– Скільки червоних ліхтариків, синіх, зелених, жовтих тощо?
Вночі у ліхтариків бал – вони танцюють. За сигналом „День!”

ліхтарики „гаснуть” – діти присідають. Спочатку „гаснуть” червоні
ліхтарики, потім сині, зелені, жовті...

Усі діти сідають на місця.

IV. Фізкультхвилинка: „Різнокольорові ліхтарики”.

й ви, дотримуючись цієї умови. Що ми повинні пам'ятати? (Колір у
„ліхтариків” при кожному переході змінюється.)

Діти виконують завдання самостійно й перевіряють правильність
його розв'язання в парах. Тим, хто впорається із завданням раніше,
можна запропонувати обговорити зміну за формою.

2)№4, с. 13.
Тут також іде порівняння фігур за двома ознаками, але вже за

кольором і розміром:
– Коли фарби висохли, гноми повісили на своїх будиночках

різнокольорові ліхтарики. На малюнку показано ліхтарики, які вибрав
великий гном. А маленький гном вирішив повісити ліхтарики такого
самого кольору, але іншого розміру й форми. Намалюйте ліхтарики,
котрі міг вибрати маленький гномик, і розкажіть про них.

Діти виконують завдання самостійно протягом 2C3 хвилин, а потім
обґрунтовують свій вибір. Наприклад:

– Великий гном повісив великий зелений трикутник, а маленький
гномик може вибрати маленький жовтий трикутник. Змінилися розмір і
форма. І т.д.

Зазначимо, що варіанти розв'язку можуть бути й іншими
Наприклад, маленький гном у першому випадку може вибрати червоний
або жовтий маленький трикутник. Але важливо, щоб вибір чітко
обґрунтовувався.
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– Гномики так багато гралися, що втомились і не закінчили роботу.
Допоможемо їм? Зафарбуйте малюнки в і кольорову доріжку до№ 5
їхніх будиночків унизу сторінки.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

Діти моделюють на своїх столах ці „перетворення” за допомогою
смужок паперу або лічильних паличок, знаходять закономірність й
обґрунтовують вибір останньої фігури – однієї вертикальної палички.

– Що залишиться після дятла?

– Коли побігла курка, фігура стала такою:

– Коли горобочик полетів, він узяв собі
частину гілочок від грабельок на гніздо. Вийшла
така фігура:

– На галявинці в гномиків лежали грабельки.
З їхньою допомогою гномики підтримували
чистоту й порядок на галявині.

При виконанні подібних завдань важливо, щоб діти міркували,
пропонували й обґрунтовували свої варіанти розв'язання, училися
вислуховувати думки інших.

2)№7, с. 13.
Це завдання виконується з використанням демонстраційного й

роздавального матеріалу: паличок або смужок паперу.

Óðîê

8

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – 2 вази з прорізями для квітів, 5 пар однакових

квітів і 1 непарна квітка, зображення ФеїCпустунки, картки зі знаками
„=” і „ ”, моделі „мішків”, малюнки й геометричні фігури до .� №1$2, с. 14

Роздавальний – моделі „мішків” з альбомного аркуша та геометричC
ні фігури до .№2, с. 14

МЕТА: 1) закріпити уявлення про рівність і нерівність

груп предметів, уміння правильно вибрати знак „=” або „ ”;�

2) закріпити знання про властивості предметів, уміння
орієнтуватися втаблиці.

ТЕМА: "Порівняння груп предметів"
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Після цього вихователь пропонує кожному перевірити себе – чи
правильно він виконав завдання. Якщо знак обрано правильно, то при

Діти виконують завдання самостійно протягом 1C2 хв. Потім кілька
дітей повідомляють свої варіанти вибору знака. Вихователь просить
одного з них обґрунтувати свій варіант. Діти пояснюють так: в одному
„мішку” цуценя – і в другому „мішку” таке саме цуценя, в одному
„мішку” відро – і в другому „мішку” таке саме відро, в одному "мішку"
піраміда – і в другому "мішку" така сама піраміда, але машинки в
"мішках" різні. Таким чином з'ясовується, що підходить знак „ ”.�

–Перевірте,чивдалосязачаклуватидзеркало?Поставтезнак„=”або„ ”.�

На демонстраційному полотні виставлено „мішки” з малюнками за
рисунком до .№1, с. 14

1)№1, с. 14.

ІІІ. Порівняння груп предметів.

Діти стають парами один навпроти одного. Хтось із них є ведучим.
Вихователь дає команду до початку гри – плескає в долоні. Ведучий в
кожній парі робить якийCнебудь рух (береться правою рукою за ліве вухо,
показує лівою рукою на праве око, торкається правим вказівним пальцем
носа, щоки тощо.) Дитина, яка стоїть напроти, має показати „дзеркальне
відображення”: узятися лівою рукою за праве вухо й т. ін.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Дзеркало”.

На фланелеграфі – дві вази з п'ятьма однаковими квітками.
Вихователь розповідає дітям казку:

– У чарівній країні Задзеркалля всі предмети мали своє відображенC
ня. Погляньте на ці вази: що ви можете про них сказати? (Діти міркують,
вислювлюються.)

– Який знак ви виберете: „=” чи „ ”? Чому? (� Знак „=”, оскільки всі
квіти у вазах однакові.)

– Але в цій країні жила ФеяCпустунка. Їй видавалося нудним точне
дзеркальне відображення. Тому, коли приходила ніч і всі засинали, вона
тихенько шепотіла чарівне заклинання – і дзеркала переставали бути
правдивими. Удень ви бачили дві однакові вази з квітами, а тепер „Ніч!”.
(Діти „засинають”, а в одній з ваз парна квітка замінюється непарною.)

– І знову: „День!” Що змінилося? (Діти пояснюють зміну й вибір
знака „ ”.)�

І. Гра „ДеньCніч”.

ХІД ЗАНЯТТЯ:
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Діти стають парами один напроти одного. Один із пари „малює”
у повітрі якийCнебудь предмет або геометричну фігуру. Другий відгадує
задум „художника”. Потім вони міняються ролями.

IV. Фізкультхвилинка: „Малюємо пальцями”.

3)№3, с. 14.
Це завдання можна виконувати з використанням моделей: спочатку

діти викладають (або малюють) фігури так, щоб групи фігур були
рівними, а потім так, щоб групи фігур були нерівними. Варіанти
розв'язання у другому випадку можуть бути різними. Для їх обговорення
знову можна змоделювати ситуацію з Олею та Яло.

Результати виконання цього завдання повинні показати рівень
сформованості в дітей уявлень про рівність і нерівність груп предметів.

– Яло: „І я візьму великий білий квадрат”.
І т.д.

– Оля: „Я візьму великий білий квадрат”.

– Яло: „І я візьму великий сірий круг”.

– Оля: „Я візьму великий сірий круг”.

Спочатку діти протягом 2C3 хв самостійно розкладають фігури (або
малюють їх у зошиті на друкованій основі). Після виконання завдання
для проведення самоперевірки можна використати казкові персонажі –
Олю та Яло: Оля викладає фігури у своєму мішку, а Яло ніби створює
їхнє дзеркальне відображення.

– Розкладіть фігури в мішки так, щоб групи фігур у цих мішках були
рівними (тобто щоб вийшла вірна рівність).

Це завдання можна виконувати не в навчальному посібнику, а на
столі з моделями. У цьому разі діти можуть працювати парами. Тоді
рисунок у навчальному посібнику можна запропонувати для роботи
вдома з батьками або для додаткової роботи в групі.

2)№2, с. 14.

перевірці поруч із завданням дитина ставить собі знак „+”, а якщо ні – то
виправляє свою помилку ( ).закреслює знак „=” і пише над ним „ ”�
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– Згадайте, у які ігри ви грали. Що вам сподобалося найбільше?
– Хто з ким розмовляє по телефону? ФеяCпустунка заплуCтала всі

проводи. Обведіть їх різнокольоровими олівцями й дізнайтеся, хто кому
телефонував.

– Фея зачаклувала кеглі – улюблені іграшки жителів казкової
країни. Розчаклуйте їх – домалюйте рядок до кінця, зберігаючи
порядок.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

1)№4, с. 15.
Діти розглядають таблицю в навчальному посібнику:
– Що цікавого в рисунках 1Cго рядка, 2Cго рядка, 3Cго рядка?

(Рисунки однакового кольору: у 1$му рядку – зеленого, у 2$му рядку –
червоного, а в – 3$му жовтого.)

– Розгляньте рисунки в 1Cму стовпчику. Що ви помітили? (Це
одяг.)

– Що цікавого в малюнках 2Cго, 3Cго, 4Cго стовпчиків? (У другому
стовпчику – посуд, у 3$му –фрукти, у 4$му – овочі.)

– Домалюйте відсутні предмети так, щоб вони відповідали за
кольором предметам у рядку й за призначенням – предметам у
стовпчику.

2)Гра: „Усі+усі+усі”.
Вихователь виставляє на демонстраційному полотні дві вази,

наприклад, червону й синю. У руках у нього дві квітки:
– У нас є дві вази й дві квітки. Придумайте, якими способами можна

розставити ці дві квітки у дві вази?
(Діти пропонують свої варіанти:
1$й варіант: 1 квітка в червоній вазі, а 1 квітка у синій.
2$й варіант: обидві квітки в червоній вазі, синя ваза – порожня.
3$й варіант: обидві квітки в синій вазі, червона ваза – порожня.)
– Скільки всього вийшло способів? ( )3
– Чи можна якCнебудь поCіншому розставити дві квітки у дві вази?

( )Ні, перелічили всі можливі способи.

V. Закріплення уявлень про властивості предметів.
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – прозорі мішки й сумка, муляжі або малюнки

грибів та овочів (2 огірки й 3 помідори), геометричні фігури (2 набори,
у кожному – по 2 прямокутники й по 3 круги), моделі „мішків”, картки
зі знаками „+” і „=”.

Роздавальний – набори малюнків до для гриC№ 1$3, с. 16
драматизації, картки зі знаками „+” і „=”, геометричні фігури, моделі
трьох „мішків”, виготовлені з двох аркушів альбомного паперу:

1)Гра „В овочевомумагазині”.
Протягом цієї гри в дітей формується уявлення про додавання як

об'єднання груп предметів. Вихователь розповідає історію:
– Марійка та Мишко пішли з мамою до овочевого магазину. Марійка

попрохала купили їй 2 огірки, а Мишко попрохав купили йому 3 помідоC
ри. Мама купила Марійці 2 огірки. (Дівчинка, яка виконує рольМарійки,
кладе муляжі 2$х огірків у целофановий пакет.) Потім мама купила
Мишкові 3 помідори. (Хлопчик, який виконує рольМишка, також кладе
3 помідори до целофанового пакета.)

– Зробивши покупки, мама й діти вирушили додому. У дворі грали
друзі Марійки та Мишка. Діти попросили дозволу пограти з друзями, а
куплені овочі до покупок у маминій сумці (додали Марійка й Мишко
викладають овочі до маминої сумки також прозорої– ). Яким словом
можна замінити слово „додали”? ( )Поклали разом, об'єдналитощо.

– Дію, котру виконали Марійка та Мишко, у математиці називають
додаванням. Погляньте, які овочі лежать у спільній великій сумці? Що

І. Об'єднання груп предметів в одне ціле (додавання).

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) сформувати уявлення про додавання як об'єднан$
ня груп предметів.Познайомити зі знаком „+”;
2) закріпити знання про властивості предметів.

ТЕМА: "Додавання"
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– Що ми зробили з фігурками? (Зібрали, склали, додали одну до одної,
об'єднали їх у спільний великиймішок.)

– Правильно, обидві частини – перший і другий мішок – ми
об'єднали цілев одне , додали їх. Давайте ще раз згадаємо все спочатку.

Діти разом із вихователем відтворюють усі етапи операції додавання,
використовуючи другий набір фігур.

– Що було в першому мішку? ( ) Це перша частина.2 прямокутники.
– Що було в другому мішку? ( ) Це друга частина.3 круги.
– Що було потім? ( )Потім усі фігурими об'єднали, додали.
– Ми додали дві частини й отримали ціле (суму). Щоб показати

додавання, не обов'язково зсипати всі фігури разом – можна поставити
між частинами (доданками) знак „+”.

На фланелеграфі й на столах у дітей з'являється рисунок:

– Перевірте, що лежить у першому мішку? ( )2 прямокутники.
– Що лежить у другому мішку? ( )3 круги.
– Складіть усі ці фігурки до спільного великого мішка. Що вийшло?

( )2 прямокутники й 3 круги.

вийшло в результаті додавання? ( – )2 огірки й 3 помідори разом 5 овочів.
2)Робота з роздавальнимматеріалом.
У дітей на столах моделі „мішків” і геометричні фігури (2 набори,

у кожному – по 2 прямокутники й по 3 круги), картки зі знаками „+” і
„=”. Вихователь пропонує їм покласти до першого мішка 2 прямокутниC
ки, а до другого – 3 круги. На фланелеграфі всі дії дублюються:

+
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1)№1+2, с. 16.
Для більш активного використання торчого потенціалу дітей,

розвитку їхнього мовлення, формування пізнавальних інтересів корисно
запропонувати їм самим вигадати історію про двох їжаківCгрибників або
використати елементи гриCдраматизації. Можливий варіант:

– Настає осінь. Усі звіри готуються до зими. Сім'я їжаків також
повинна зробити запаси їжі. Вирушили їжак із їжачихою по гриби.
Зустрілися на лісовій галявині й дивляться, хто скільки грибів знайшов.

Їжак: „Я знайшов 2 підосичники”.
Їжачиха: „А в мене 3 підберезники.”
Обидва: „Дуже добре! Додамо до припасів у нашій хижці, голодувати

не доведеться!” ( )Додають „гриби”$ малюнки.

ІІІ. Закріплення змісту додавання.

ІІ. Фізкультхвилинка.
Ми лісочком йшли,
Грибочок знайшли,
Нагнулись, підняли,
У кошик поклали
І далі пішли.

Декламуючи вірш, діти імітують рухи грибника: ідуть, нахиляють,
„кладуть гриб” до кошика.

Примітки:
1) Усі фігури в маленьких мішках й у великому мішку мають бути

однаковими за кольором, розміром, формою.
2) Знання термінології та символів на даному етапі непотрібне.

Головне, щоб діти зрозуміли значення додавання як об'єднання
предметів.

– Ми отримали дві суми. Чи є вони рівними? (Ліворуч 2 прямо$
кутники й 3 круги, і праворуч 2 прямокутникита 3 круги. Суми рівні.)

– Який знак ми можемо поставити між ними? ( )Знак „=”.

+

частина частина ціле

=
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– Що цікавого ви помітили? ( –Частини помінялись місцями, а ціле
не змінилося.)

2)№3, с. 16.
У завданні перевіряється засвоєння дітьми змісту додавання і його

переставної властивості.
Завдання можна виконувати самостійно з перевіркою в парах.

Наприклад, один із дітей виконує завдання в першому рядку, а другий
– у другому рядку. Потім вони порівнюють результати й роблять
висновок про переставну властивість додавання. Отриманий висновок
діти висловлюють своїми словами. У краще підготовлених групах
вихователь може познайомити їх із загальноприйнятим формулюванням
переставної властивості.

Для розвитку в дітей інтересу до занять математикою тут також
можна використати дидактичну казку:

– Діти, а що ще запасають їжаки, крім грибів? (Вони збирають лісові
яблука.)

– Уявіть собі, що наші їжаки наступного дня вирушили на пошуки
лісових яблук. Скільки разів їм довелося сходити за яблуками? (Два
рази.)

– Подивіться, скільки та яких яблук приніс їжак першого разу? А
їжачиха?

– Скільки та яких яблук приніс їжак другого разу? А їжачиха?
– Ви сидите парами. Одна людина в парі додає яблука, котрі знайшли

їжаки першого разу, а друга – ті, що вони знайшли другого разу. (Діти

– Полічіть, скільки всього грибів у наших їжаків. ( )П'ять.
– Назвіть за рисунком першу частину, другу частину, ціле (суму).
– Вирішили їжаки знову піти до лісу за грибами. Хто що знайшов

цього разу? ( )Їжак знайшов 3 підберезники, а їжачиха – 2 підосичники.
– І знову вони всі гриби склали до хижі. Назвіть першу частину,

другу частину, ціле (суму). Намалюйте гриби в мішках.

+ =

+ =
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1)№4, с. 17.
Діти розглядають малюнки в :№4, с. 17
– На лісовій галявинці мешкають не тільки їжачки. Там можна

зустріти й інших звірів, і різних комах. А які в лісі дерева та квіти! Хто з
вас був у лісі?

– Розгляньте перший рисунок. Придумайте назву. Мені здається, тут
є хтось зайвий. На вашу думку, хто саме?

Вихователь і діти прослуховують усі можливі варіанти міркувань,
наприклад:

– На мою думку, зайве курча, оскільки воно велике, а решта –
маленькі.

– Я вважаю, що зайве курча, тому що це свійський птах, а інші –
лісові мешканці.

– На мою думку, зайвий мурашка, оскільки він не має крил, а решта
– мають.

Залежно від вибору ознаки, за якою виключають зайвий предмет,
дається узагальнююча назва: „Комахи”, „Тварини з крилами” тощо.

– Розгляньте другий рисунок. Як його можна назвати? Чи немає тут
зайвого предмета? Що зайве?

– Діти можуть назвати зайвими дзвіночки, оскільки решта – дерева.
Зайвою можна вважати й пальму, бо решта ростуть у помірному кліматі,
а пальма – тропічна рослина. Усі висловленя заслуговують на увагу.

V. Закріплення уявлень про властивості предметів.

Діти стоять, трохи зігнувшись. Руки зігнуті в ліктях, перед грудьми;
кисті рук опущені вниз. Ногами, дещо зігнутими в колінках, роблять
дрібні, часті кроки.

Йшов по лісу їжачок,
В нього шубка з голочок.
Ніс багато яблучок,
Аж болів йому бочок.
Раз, два, три, чотири, п'ять!
Зупинився спочивать.

IV. Фізкультхвилинка: „Їжачок”.

виконують завдання самостійно протягом 2$3 хвилин.)
– Погляньте, що вийшло в сусіда. Порівняйте з тим, що вийшло у

вас. Що ви помітили? Чому так вийшло? (Частини помінялися місцями,
ціле не змінилось.)
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Важливо, щоб діти змогли аргументувати свою думку.

– Яку дію ми виконували з овочами, грибами, яблуками,
геометричними фігурами? ( )Ми їх додавали.

– Який знак показує, що ми різні частини об'єднуємо в ціле?
Покажіть пальчиками. ( )Знак плюс: „+”.

– Де ми сьогодні побували разом із їжачками? ( ) Наші їжачкиУ лісі.
повернулися до свого будиночка, а от мурашка пішов далеко від свого
мурашника. Скоро вечір, а до заходу сонця він має бути вдома. У лісі
багато стежинок. Допоможіть йому знайти доріжку додому.

– Увечері на вулицях запалюють світло. І в чарівному лісі також
запалюють чарівні ліхтарики. Домалюйте та розфарбуйте їх.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

Заняття
10

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки з зображенням овочів (моркви,

помідорів, капусти, редиски, огірків); малюнок із зображенням Буратіно.
Роздавальний – олівці, кубики.

1)Уточнення просторових відношень: на, над, під.
На столі в кожної дитини – олівець і кубик. Вихователь пропонує

завдання:
– Діти, візьміть олівець. Покладіть олівець ... стіл. Вам зрозуміло,

що потрібно зробити? Чому? (Незрозуміло. Не сказано, куди покласти,
немає уточнюючих слів.)

– Покладіть олівець стіл, потримайте його столом, столом.на над під
Діти за бажанням стають ведучими й самі дають вказівки щодо того,

як розмістити, наприклад, кубик:
– Покладіть кубик на стіл, потримайте його столом, столом.над під
– Які слова допомагають вам зрозуміти вказівку?

І. Просторові відношення: на, над, під.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) уточнитипросторові відношення: на, над, під;
2) закріпити уявлення про додавання як об'єднання
предметів.

ТЕМА: на, над, під"Просторові відношення: "
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№4, с. 19.
– Буратіно дали завдання: скласти малюнки з першого та другого

мішка. Допоможемо йому. З яких предметів складається перша частина?
( )Квітка й прапорець.

– Назвіть другу частину. ( )Рибка.
– Що вийде в сумі, коли ми додамо обидві частини? Намалюйте ціле.

( )Квітка, прапорець, рибка.
– Чи зміниться ціле, якщо поміняти частини місцями? (Діти вислов$

люють свої припущення.)
– Давайте перевіримо. Що ми тепер намалюємо в пешому мішку,

у другому? ( – – )Тепер перша частина рибка, друга квіткатапрапорець.
– Яка вийшла сума? Що ви помітили? (Вийшло те саме: рибка,

ІІІ. Закріплення уявлень про додавання груп предметів.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Буратіно”.
Буратіно нахилився,
Потім вгору він підвівся,
Свої руки простягав
Видно, ключика шукав.
Щоб його дістати
Треба на носочки стати.

2)Гра: „Згадай і назви”.
На фланелеграфі малюнки з зображенням овочів.
– Згадайте й назвіть, які овочі ростуть землею, землі,під на над

землею.
Аналогічно замість назв овочів можна повторити назви транспортC

них засобів: підземний транспорт, наземний, повітряний. Можна
використовувати загадки.

3)№1, с. 18.
Діти виконують завдання з коментуванням. При його виконанні

враховуються відношення „на – над – під”, розвивається мовлення дітей.
Додатково можна поставити питання:

– Що або кого ви бажали б іще намалювати?
Закінчити малюнок вони можуть удома за бажанням.
4)№2+3, с. 18.
Завдання виконується самостійно за інструкцією вихователя.

Перевірка – взаємна, у парах. Заохочуються діти, які виконали завдання
точно, не припустилися помилки.
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– Чим ми сьогодні займалися? Що дізналися нового? Що найбільше
сподобалось?

– Розфарбуйте м'ячі та килимок для Буратіно, продовжуючи
закономірність.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

№5, с. 19.
Діти повинні розглянути всі рисунки до найменших деталей.
– До якого висновку ви прийшли? Який рисунок точно повторює

перший рисунок? ( )Рисунок у другому рядку, розміщений посередині.
– Для обґрунтування своєї відповіді діти називають ознаки, які

відрізняють решту рисунків від першого (розфарбування ковпачка, інша
прикраса нашапочці, спинка стула, чорнильна крапля на носі.)

V. Розвиток спостережливості, уваги, мовлення.

IV. Фізкультхвилинка: „Відгадай останнє слово”.
Діти відгадують останнє слово й зображують його.

Білокрилі хазяйки Ось вона яка –
Над хвилями летять ... Розбійниця морська!

( ) Всіх би проковтнулачайки
Ненажерлива ...

( )акула

квітка й прапорець. Якщо частини міняються місцями, ціле не
змінюється.)

Другу частину завдання можна використати для самостійної роботи.
Фігури геометричного лото можна викладати на моделях мішків.

Заняття
11

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки: берізка, ялина, кущик, грибок,

заєць, білка, ворона, лисиця, їжак, будиночок (для динамічних
малюнків).

Роздавальний – геометричні фігури: червоний круг, зелений
квадрат, синій трикутник, жовтий овал (колір можна вибрати довільно);
зелений і червоний олівці, матеріал для гри „Муха” (аркуш паперу з

МЕТА: 1) розвивати просторові уявлення, уточнити від$
ношення: праворуч, ліворуч;
2) закріпити розуміння змісту дії додавання.

ТЕМА: ліворуч, праворуч"Просторові відношення: "
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розлінованими клітинками й чорний кружокCфішка).

1)Просторові відношення: правий, лівий.
Вихователь пропонує дітям:
– Піднесіть вашу „головну” руку, котрою ви тримаєте ложку,

малюєте, вишиваєте. Назвіть її.
При обговоренні цього завдання кожна дитина повинна уточнити

для себе, яка в неї рука права, а яка – ліва. Потім вихователь ставить
питання:

– Що знаходиться праворуч від вас, ліворуч від вас?
Після цього одна дитина (ведуча) за бажанням виходить до дошки,

повертається до групи спиною й за командою вихователя підносить праву
руку, потім ліву руку. Решта дітей, сидячи на своїх місцях, виконують ті
самі команди.

Вихователь просить ведучого повернутись обличчям до групи, і всі
разом знову виконують ті самі команди.

– Що ви помітили? (Коли ведучий повернувся обличчям, вийшло ніби
дзеркальне зображення права й ліва рука помінялисямісцями.– )

2)Гра: „Динамічнімалюнки”.
На магнітній дошці або фланелеграфі виставляється ялинка. До

дошки виходять за бажанням 9 чоловік. Кожен отримує свій малюнок:
берізку, ялину, кущик, грибок, зайця, білку, ворону, лисицю, їжака,
будиночок. Вихователь уводить дітей в ігрову ситуацію:

– Зараз кожен із вас перетвориться на художника, і всі разом ми
створимо картину. Треба тільки точно виконати команди.

Призначається ведучий, за завданням котрого діти розташовують
свої рисунки:

Берізка від ялинки. Ворона ялинкою.праворуч під
Заєць від ялинки. Лисиця йде ялинки.ліворуч до
Кущ ялинкою. Їжачок іде ялинки.перед від
Білка ялинці. Будиночок ялинкою.на за
У менш підготовлених групах роль ведучого може виконувати

вихователь. Якщо дозволить час, до створення картини можна залучити й
решту дітей:

– Змінимо розташування на картині: нехай білка буде ліворуч від
берізки, а кущик – праворуч від неї.

– Нехай зайчик буде праворуч від їжачка, а лисиця – ліворуч. І т.д.

І. Формування просторових відношень.

ХІД ЗАНЯТТЯ:
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Гучно оплески ми робим!
А тепер міняєм руки!

Плескай в праву
ти долоню!

Раз і два!

Бий в долоньки:

(три рази плещуть лівою долонькою по
правій і навпаки).

( ).три рази плещуть лівою долонькою

(три рази плещуть правою долонькою по
правій долоньці сусіда).

(діти сполучають „дзеркально” з долонь$
кою сусіда іншу долоньку).

(діти сполучають „дзеркально” свою
долоньку з долонькою сусіда – починають
із будь$якої, за власним вибором),

Діти стоять у парах обличчям один до одного. Декламують вірш і
одночасно виконують рухи:

ІІ. Фізкультхвилинка: „Плескаємо в долоні”.

3)Гра: „Муха”.
У кожної дитини на столі таблиця й фішка („муха”).

Діти рухають фішку по клітинках таблиці за інструкцією
ведучого:

– „Муха” у лівому нижньому куті, потім вона
рухається на клітинку вгору, на клітинку праворуч і т.д.

У процесі виконання цього завдання в дітей закріплюється знання
просторових відношень, розвивається увага, уміння точно виконувати
навчальну задачу, уміння орієнтуватися на аркуші паперу в клітинку.

4)Гра: „Геометричне лото”.
Діти сидять за столами. У кожної дитини на столі геометричні фігури

– червоний круг, зелений квадрат, синій трикутник, жовтий овал.
– Візьміть у праву руку червоний олівець, а в ліву – зелений.
– Покладіть на стіл помаранчевий овал, праворуч від нього – синій

трикутник, а ліворуч від овала – зелений квадрат.
– Яка фігура залишилася? Виберіть для неї місце й назвіть, де вона

лежить.
Діти виконують усі команди самостійно. Вихователь у цей час може

оцінити рівень засвоєння кожним із дітей просторових відношень (лівий,
правий).

1)№1, с. 20.
Діти пояснюють, яка кулька в якій зайчиковій лапці. Потім вони

спостерігають, які зміни відбудуться, якщо зайчик повернеться

ІІІ. Просторові відношення: ліворуч, праворуч (продовження).
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№4, с. 21.
Якщо протягом роботи на попередніх заняттях діти припускалися

значної кількості помилок, то завдання можна виконувати як коментоC
вану вправу з використанням демонстраційних моделей. Якщо ж на
попередніх заняттях діти виявили правильне розуміння змісту додавання

V. Закріплення змісту дії додавання.

Руки за голову ставимо сміло
І повертаємось вправо, вліво,
Двічі наліво, двічі направо.
Зробимо чітко, діти, цю вправу.
Двічі наліво, двічі направо
Будемо мати гарну поставу.

руки за головою, поворотитулуба
вправо$вліво

IV. Фізкультхвилинка.

обличчям до них, розфарбовують кульки.
Вихователь заохочує дітей не тільки за правильне виконання

завдання, але й за акуратність, старанність. Тут слід приділити більшу
увагу тим дітям, у котрих виникли ускладнення в попередній самостійній
роботі.

2)№2, с. 20.
Діти виконують завдання самостійно зі взаємною перевіркою в

парах. Для перевірки можна використати моделі квіток або моделі
геометричних фігур відповідного кольору.

3)№3, с. 20.
Завдання виконується самостійно з наступною самоперевіркою за

готовим зразком.
Для подальшого розвитку дітей важливо навчити їх при проведенні

самоперевірки не „ховати”, а виправляти власні помилки й проговорюC
вати їх у голосному мовленні, наприклад:

– Я знайшов і розфарбував тільки два круги праворуч від лінії. Мені
потрібно розфарбувати ще один круг.

– Я розфарбував круги в зелений колір, а потрібно було в жовтий.
– Я розфарбував круги ліворуч від лінії, а потрібно було праворуч.

І т.д.
Діти не мають боятися помилки, остерігатися здатися смішним,

нерозумним тощо. Вони мають сприймати помилки як засіб навчитися
чомуCнебудь. Набагато гірше їх не помітити, пропустити. Тому разом із
дітьми, котрі виконали завдання правильно, заохочуються діти, котрі
самі знайшли та виправили свої помилки.
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– Діти, ви сьогодні добре попрацювали, і Буратіно вдячний вам за
допомогу. Він бажає, щоб ви відпочили, погралися. Він приніс вам свої
іграшки ( ): вони займають аж дві полиці! Буратіно пропонує вам№5, с. 21
відгадати загадки: де тут однакові іграшки?

– Крім того, він знає, що ви любите малювати, і пропонує вам
закінчити візерунки внизу сторінки в клітинках. Що намальовано? Як ви
будете продовжувати візерунок?

– Щоб правильно намалювати човник, потрібно дуже уважно
розглянути всі лінії контура, як вони розміщені в клітинках. Обведіть
контур пальчиком, олівцем.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

та його переставної властивості, то завдання можна виконувати тільки в
зошитах.

– Діти, на минулому занятті ви допомагали Буратіно виконувати
різні завдання. Сьогодні він отримав нове завдання. До того як Мальвіна
побачить роботу Буратіно, давайте перевіримо її та допоможемо Буратіно
виправити помилки. Хто бажає взяти на себе роль учителя?

ДітиC„учителі” аналізують завдання:
– У першому мішку (перша частина, перший доданок) – білий

трикутник, сірий трикутник і білий квадрат. Сполучимо їх „чарівною
ниточкою” з фігурами у великому мішку (у цілому, у сумі). Усе поки що
правильно.

– У другому мішку (друга частина, другий доданок) – сірий
трикутник і чорний круг. Сполучимо їх „чарівною ниточкою” з фігурами
у великому мішку (у цілому, у сумі). Тут Буратіно забув намалюC
вати білий трикутник. Намалюємо його у великому мішку (у цілому,
у сумі).

– Тепер Буратіно потрібно поміняти місцями доданки. У першому
мішку будуть сірий трикутник і чорний круг, а в другому – білий
трикутник, сірий трикутник і білий квадрат. Усі фігури з двох мішків
додаємо разом, об'єднуємо. У великому мішку (у цілому, у сумі) буде
сірий трикутник, чорний круг, білий трикутник, сірий трикутник і білий
квадрат – ті самі фігури, що й у першому великому мішку. Порядок їх
розміщення не має значення. Отже, при перестановці частин (доданків)
ціле (сума) не змінилося.

Аналогічним чином розглядається решта завдань. Вихователь
заохочує „учителів”, дякує їм за допомогу Буратіно.
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Вихователь плескає в долоні, а діти відтворюють рухи, показані на
малюнках.

3)Гра: „Четвертий зайвий”.
Діти розглядають рисунок у . На дошці вивішено рисункиC№4, с. 23

дублери.
– Молодці, діти. Ви довели, що вмієте спостерігати й думати. У мене

для вас є ще одна цікава гра: „Четвертий зайвий”.

1) „Весела лічба”.
а) Півень злетів на тин, б) Три веселі киці

А на тину іще один. Грались на травиці.
Скільки ж півників усіх? Рижик теж до них прибіг.
ПолічиCно швидко їх! Скільки кошенят усіх?

2)Гра: „Чоловічки+танцюристи”.
– У Буратіно є улюблена іграшка – „чоловічкиCтанцюристи”. Я хочу

запропонувати вам запам'ятати, у якому порядку та які рухи виконували
„чоловічкиCтанцюристи”. Я полічу до трьох і сховаю малюнки. Ви за цей
час маєте запам'ятати їх і потім за сигналом повторити їхні рухи в тому
самому порядку.

І. Математична розминка.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Заняття
12

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнкиCдублери до ; чоловічкиC№ 4, с. 21

танцюристи.
Роздавальний – пластилін, лічильні палички – по 5 на кожного,

невеличкі аркушики паперу й олівець.

МЕТА: 1) закріпити просторові відношення: праворуч,
ліворуч;
2) закріпити зміст додавання, взаємозв'язок цілого і
частин.

ТЕМА: ліворуч, праворуч"Просторові відношення: "
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1)Уточнення відношень: ліворуч, праворуч.
– Минулого разу ми визначали з вами праву й ліву сторони,

дивились, які предмети знаходяться в правій руці, які у лівій. У багатьох
казках герой стоїть на роздоріжжі, на перехресті й читає напис, у котрому
є слова: „направо підеш...”, „наліво підеш...”. А як дізнатися, де правий,
а де лівий бік?

2)№1+2, с. 22.
При обговоренні питань цих завдань ставиться питання:
– Яке правило потрібно пам'ятати, коли визначаєш правий і лівий

напрям щодо живих об'єктів (людини, тварини тощо)? Потрібно, щоб ця
людина чи тварина знаходилися до нас „спиною”. Якщо ж вони
знаходяться „обличчям” до нас, то для правильної відповіді на питання
треба самим подумки повернутися до них „спиною”.

3)№3, с. 22.
– Розгляньте фігури праворуч від cірої лінії (покладіть там праву

долоньку). Знайдіть квадрати правіше cірої лінії та зафарбуйте їх жовтим
кольором. Скільки квадратів ви зафарбували?

ІІІ. Закріплення просторових відношень: ліворуч, праворуч.

Ми писали, ми трудились, стискання пальців рук
Наші пальчики втомились,
А щоб гарно написати,
Треба пальці розім'яти.
Раз, два, три, чотири, п'ять – струшування кистями рук
Будем знову ми писать.
Відпочивши дружно, враз колові рухи кистями рук
Приступив до праці клас.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Пальчикова гімнастика”.

Розгляньте рисунки. Як назвати їх одним словом? ( )Листя.
– Який рисунок, на вашу думку, є зайвим? Чому?

Варіанти відповідей:
– Березовий листок є зайвим, оскільки в нього на стеблинці є ще й

сережки, а в решти листків – немає.
– Зайвий четвертий малюнок, оскільки на ньому зображено цілу

гілочку, а не один листок.
– Четвертий малюнок є зайвим, тому що це гілочка хвойної рослини,

а решта – відносяться до листяних порід.
Вихователь дає можливість дітям висловити всі можливі точки зору,

заохочує за добре аргументовані висловлення.
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1)№5, с. 23.
– Розгляньте малюнок і покажіть пальчиками: перша частина –

перший мішок; друга частина – другий мішок; ціле. Чи всі мішки прозорі?
Що ви помітили? ( )Першиймішок„закритий”,першачастинаневідома.

– А чи можна дізнатися, що там знаходиться? Як? (Там знаходиться
квітка їїтреба покласти в другиймішок,щоб отриматиціле.– )

– Намалюйте квітку в першому мішку.
У разі ускладнення вихователь пропонує сполучити фігури з другої

частини та з цілого „чарівною ниточкою”. Можна продублювати всі дії на
дошці з демонстраційним матеріалом.

Аналогічно проводиться робота над другою рівністю. Увагу тут слід
звернути на те, що мішокC„ціле” розміщено ліворуч від знака рівності, а
мішкиC„частини” – праворуч. Головний висновок, до котрого мають
прийти діти: „ ”.у сумі виходитьте, що складало частини, котрі додаємо
Або, інакше кажучи, .„ціле дорівнює сумі частин”

2)№6, с. 23.
Завдання виконується аналогічно до попереднього. Залежно від

рівня підготовки дітей, роботу з ним можна організувати поCрізному:
самостійно з наступною самоперевіркою за готовим зразком, у парах із
предметними моделями фігур, індивідуально в другій половині дня тощо.

При виконанні завдання слід звернути увагу на правильне оформленC
ня в дитячому мовленні взаємозв'язку цілого й частин.

V. Закріплення змісту додавання, взаємозв'язку цілого та частин.
Логічні задачі.

Одна дитина стоїть спиною до інших дітей і виконує команди
ведучого. Решта повторює тільки правильно виконані рухи.

– Два кроки вперед.
– Один крок ліворуч.
– Три кроки праворуч...

IV. Фізкультхвилинка: „Не помились!”.

– Розгляньте фігури ліворуч від чорної лінії (покладіть там ліву
долоньку). Знайдіть овали лівіше чорної лінії та зафарбуйте їх синім
кольором. Скільки синіх овалів вийшло?

– Які фігури зафарбовано між сірою та чорною лінією? Скільки їх?
Молодці!

У більш підготовлених групах завдання можна запропонувати для
самостійного виконання з самоперевіркою за готовим зразком.
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– Що вам найбільше запам'яталося на занятті?
– Що вийшло, а що – поки ще ні?
Удома домалюйте візерунок у клітинках, зберігаючи закономірність

(порядок, ритм), і вигадайте свої малюнки, де додаються дві частини й
виходить ціле.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– Яке перетворення буде останнім? (Верхня
паличка "повернеться" ліворуч, а верхній кубик пере$
твориться на кульку).

– Що вийде? (Усі палички, повернуті праворуч,
розгорнуться ліворуч. Усі кубики перетворяться на
кульки.)

– Яке наступне перетворення? (Середня паличка
„повернулась” ліворуч, а середній кубик перетворився
на кульку.)

Потім „чарівники” роблять дива, а діти пояснюють
їхні дії:

– Що відбулося спочатку? (Нижня паличка „повер$
нулася” ліворуч, кубик перетворився на кульку.)

У кожної дитини 5 паличок або сірників. Діти
розкладають їх таким чином:

Цю вправу можна винести для занять у другій половині дня, на
заняття ліпкою, конструюванням тощо.

3)№7, с. 23.

З пластиліну вони ліплять 3 кубикиCфішки – ,
прикладають їх до паличок:
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Аналогічно до того, як уводилося додавання, уявлення про
віднімання формуються на основі предметних дій дітей з іграшками,
геометричними фігурами, моделями „мішків”. Із цією метою дітям
можна запропонувати дидактичні ігри „Збір урожаю”, „Грибники”,
„Рибалки”, „Гараж” тощо.

У результаті маніпуляцій з предметами, які моделюють дію
віднімання, у дітей формується уявлення про те, що відняти це значить із
якогось набору предметів узяти одну частину та знайти частину, яка
залишилася.

1)Гра: „Умагазині іграшок”.
а) Вихователь виставляє перед дітьми 5 машинок або малюнків, на

котрих зображено машинки:
– У магазині на полиці стояли 5 машинок. Для дитячого садка купиC

ли 2 машинки. Скільки машинок залишилося на полиці? ( )3машинки.
Той, хто дасть правильну відповідь, забирає машинки, які залишиC

лися, собі.
б) Ситуація відтворюється за допомогою моделей:
– Хто пам'ятає, скільки машинок було в магазині спочатку? Які це

були машинки? ( )Наприклад, 2 вантажівки й 3 легкові машинки.
На дошці:

І. Видалення з групи предметів її частини (віднімання).

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Заняття
13

Матеріали до заняття:
Демонстраційний геометричні фігури 3 квадрати й 2 трикутC–

ники, знаки „ ” і „=”, 5 машинок, які відрізняються або за кольором–
(3 червоні й 2 зелені), або за розміром (3 великі та 2 маленькі), або за
призначенням (3 легкові й 2 вантажівки).

Роздавальний два набори однакових фігур по 1 квадрату й– –
4 кружки у кожному наборі, знаки „ ” і „=”, моделі „мішків” з аркушів–
паперу (один „мішок” великий з цілого аркуша, а два інших із половин).

МЕТА: 1) формувати уявлення про віднімання як про
видалення з групи предметів її частини. Познайомити
зі знаком„–”;
2) закріплювати знання властивостей предметів,
просторові відношення.

ТЕМА: "Віднімання"
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– Покажіть ціле, першу частину, другу частину. Чому на першому
місці найбільший мішок? Чому два інших мішки менше від першого
мішка? ( )Першиймішок – „ціле”, а два інших – „частини”.

– Покажіть і назвіть фігури, котрі залишились у великому мішку.
( )2 легкові машинки.

– Порівняйте їх із тим, що ми поклали до другого маленького мішка.
Який знак можна поставити між ними? ( )Знак „=”.

– Отже, ціле – усі машинки у великому мішку – ми розклали на дві
частини: те, що взяли, і те, що залишилося. Як можна назвати дію, котру
ми виконали?

Вихователь дає дітям можливість висловитися й повідомляє
загальноприйняту назву цієї дії – , демонструє позначення їївіднімання
за допомогою знака „–”:

– Що відбулося потім? ( )Прибрали, узяли, відклали 2 вантажівки.
– Що залишилося? ( )Залишилося 3 легкові машинки.
Другий набір фігур розкладається до маленьких мішків. Вихователь

для наочності проводить „чарівні ниточки”:

–

– =
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На подвір'ї біля школи імітація киданням'яча
Петрик м'ячик кинув Олі.
Одне одному кидали,
Діти грались і співали.
Раптом м'ячик швидко зник, руки в сторони, імітація зник$
І ніхто знайти не зміг. ненням'яча

IV. Фізкультхвилинка: „Гра в м'яча”.

1)№1, с. 24.
Завдання виконується з коментуванням. Діти розповідають про те,

що намальовано у великому мішку, що взяли, що залишилося, називають
частини й ціле:

– У великому мішку 2 великі м'ячі й 3 маленьких. Із нього відклали
до маленького мішка 3 маленькі м'ячики. Для другого маленького мішка
залишаться 2 великі м'ячі.

– У великому мішку знову 2 великі м'ячі й 3 маленьких. Тепер до
маленького мішка переклали 2 великі м'ячі. Отже залишаться 3 маленькі
м'ячі. Їх потрібно покласти до другого маленького мішка.

Потім вихователь пропонує їм порівняти обидві рівності:
– Що ви помітили? (Спочатку взяли маленькі м'ячі, а залишилися

великі.Потім узяли великі м'ячі, а залишилисямаленькі.)
– Молодці! Ви помітили дуже важливу властивість віднімання: якщо

з цілого відняти одну з частин,то залишиться друга частина.
2)№2, с. 24.
Це завдання можна запропонувати дітям виконати самостійно з

самоперевіркою за готовим зразком.
Значення дії віднімання корисно потім опрацювати й закріпити з

дітьми під час ігор і занять у другій половині дня, із використанням
іграшок і предметних моделей.

ІІІ. Закріплення уявлень про зміст віднімання.

Сірі гуси прилетіли, помахи руками, як крилами
На галяві тихо сіли. присісти
Посиділи, посиділи,
Потім встали, встати
Побігали, біг намісці
Пострибали, стрибки
Пір'ячко зронили
І далі полетіли ... рухи руками, як крилами

ІІ. Фізкультхвилинка.



49

– З якою новою дією ми сьогодні познайомилися? Як цю дію
виконують?

– Чим іще ми займалися? Удома я пропоную вам намалювати власні
малюнки, де сховані круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал.

– А от сірим гусям сподобався парканчик, намальований у
клітинках. Вони просять закінчити його, не порушуючи закономірності
(ритму, порядку).

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

1)№3, с. 24.
Діти виконують завдання самостійно зі взаємною перевіркою в

парах. На завершення заслуховуються думки одногоCдвох дітей. Вони
обґрунтовують свій вибір фігур. Малювання можна замінити або
доповнити викладанням фігур геометричного лото.

2)№4, с. 25.
За зразком, заданим на малюнку, діти сполучають праву й ліву руки

з відповідними рукавичками. Обговорення можна провести таким чином:
– Як, на вашу думку, найлегше визначити, з правої чи з лівої руки

рукавичка? ( )За великимпальцемна руці й на рукавичці.
– Покладіть на стіл долоньки, як показано на малюнку. З якою

долонькою сполучили рукавичку з квіточкою? Для якої долоньки друга
рукавичка з квіточкою? Сполучіть її з лівою долонькою.

Знайдіть рукавичку з торочками для правої долоньки. Простягніть
„чарівну ниточку”. Знайдіть парну рукавичку для лівої долоньки.

Подумайте, яка рукавичка з китицями підійде для лівої долоньки, а
котра – для правої?

3)№5, с. 25.
Діти знаходять геометричні фігури, котрі використав художник при

малюванні, і розфарбовують їх у заданий колір.
Можна запропонувати дітям знайти знайомі фігури в предметах з

найближчого оточення.
4)№6, с. 25.
Завдання аналізується усно:
– Художник не закінчив малюнків. Спробуйте здогадатися, що він

хотів намалювати?
– Які фігури „сховалися” у цих малюнках? Домалюйте їх.

V. Повторення.
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Заняття
14

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – 3 малюнки з зображенням яблука: з одного

боку – білі, з другого – кольорові; кубик і пластинка з набору будівельного
конструктора; 5 іграшок звірів.

Роздавальний – кубик і пластинка для гри „Гойдалка”.

– Діти, полухайте мою загадку: „Червоне яблуко більше від жовтого.
Жовте яблуко більше від зеленого. Яке яблуко менше від усіх?” ( )Зелене.

Вихователь перегортає малюнки кольоровим боком, і діти
пересвідчуються в тому, що відповідь знайдено правильно.

– Яке яблуко посередині? ( )Жовте.
– Яке яблуко зліва від жовтого? Праворуч від червоного? Праворуч

від жовтого? Ліворуч від зеленого? Між червоним і зеленим?
2)Гра: „Гойдалка”.
Вихователь виставляє 5 іграшок звірів, наприклад, Ведмедика,

Лисицю, Їжака, Зайчика та Білочку.
– Діти, хто стоїть Ведмедиком і Білочкою? Хто стоїтьміж між

Ведмедиком і Їжаком? А хто стоїть ?посередині
– Ведмедик і Зайчик хотіли погойдатися на гойдалці. Давайте

зробимо її для них.
Вихователь бере пластинку та кладе її на кубик одним кінцем.
– Вийшла гойдалка? Чому? ( )Неправильно поклали пластинку.
– Давайте спробуємо поCіншому. (Кладе на кубик пластину іншим

кінцем Такожнеправильно.). А тепер? ( )
Учитель пропонує дітям самим установити дощечку.
– Як вийшла гойдалка? (Ми поставили дощечку так, щоб кубик був

посередині.)

1)Гра: „Яблука”.
На дошці три яблука – білим боком до дітей:

І. Просторові відношення: між, посередині.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА:1)уточнитипросторовівідношення:між,посередині;
2) закріпити розуміння змісту дії віднімання.

ТЕМА: між, посередині"Просторові відношення: "
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Сірий зайчик сів і жде, присідання
Спритно вушками пряде. приклавшикисті до вух,то розгина$
Зимно зайчику стояти, ють,то згинають їх
Треба трішки пострибати. стрибки
СкікCскік, скікCскік.
Треба трішки пострибати,
Пострибавши, відпочити
Й математику учити. сісти за столи

IV. Фізкультхвилинка: „Зайчик”.

– Між ким стоїть дядько Федір?
– Задайте своє питання сусіду, щоб було слово „між”.
2)№2, с. 26.
Діти виконують завдання самостійно з перевіркою в парах. Діти

мають пояснити один одному, де вони намалювали зайчика, червону
квітку, блакитну квітку, і порівняти свої малюнки.

3)№3, с. 26.
Завдання виконується самостійно з самоперевіркою за готовим

зразком. При перевірці діти промовляють, скільки тваринок зліва, і
скільки справа від тих, що знаходяться посередині, наприклад:

– На першому малюнку намальовано три білочки: одна – ліворуч,
одна – посередині й одна – праворуч. Червоним олівцем я обвів білочку,
котра знаходиться посередині.

– На другому малюнку 5 кошенят. Посередині – кошеня, котре
підняло передню ліву лапку. Ліворуч від нього 2 кошенят, і праворуч
2 кошенят.

– На третьому малюнку 7 зайченят. Посередині – зайчик, котрий
повернувся спиною. Ліворуч від нього 3 зайчики, і праворуч також
3 зайчики.

– Хто знаходиться посередині? Хто стоїть праворуч від нього? Ліворуч?

1)№1, с. 26.
– Кому ви намалювали квітку? Чому?
– У якій руці Пєчкін тримає квітку? Що в нього в лівій руці?

ІІІ. Закріплення уявлень про просторові відношення: між, посередині.

ГойдаCда, гойдаCда,
Добра в коника хода,
Поводи шовкові,
Золоті підкови.

Ставши парами обличчям
один до одного й узявшися за
руки, дітипо черзі присідають.

ІІ. Фізкультхвилинка: „ГойдаCда”.
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Заняття
15

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки з зображенням зоряного неба й

Місяця; галявини з багатьма квітами й 1 деревом (кущиком, пеньком,
грибом); набори геометричних фігур для і .№3, с. 28 №4, с. 29

Роздавальний – набори іграшок: багато кубиків і 1 м'ячик, багато
солдатиків і 1 кінь тощо; набори геометричних фігур.

– Яка частина заняття вам більше сподобалася? У що вам хотілося б
ще пограти? Удома ви можете зробити щоCнебудь подібне до будьCякого
завдання сьогоднішнього заняття.

– А хто з вас був у цирку? Що ви там бачили? Я пропоную вам
домалювати в клітинках візерунок для манежа в цирку й попрацювати
фокусниками ( ). Будьте уважними, не помиліться!№5, с. 27

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

1)№4, с. 27.
У завданні повторюється зміст віднімання й взаємозв'язку цілого та

його частин, розглянуті на попередньому занятті.
а) Перша частина завдання виконується з опорою на предметні дії

дітей з використанням роздавального та демонстраційного матеріалу.
Свої дії діти проговорюють уголос:

– У великому мішку зірка, квітка й кулька. Частину предметів –
кульку та квітку – я покладу до маленького мішка. Тоді до другого
маленького мішка потрібно покласти зірку.

– У великому мішку зірка, квітка й кулька. Тепер до маленького
мішка я покладу другу частину – зірку. Залишаться квітка й кулька.

За допомогою додаткових питань вихователь підводить дітей до
висновку: якщо з цілого відняти яку$небудь частину, то залишиться
друга частина.

б) Другу частину завдання діти виконують самостійно. Той, хто
виконає завдання раніше, розповідає про свої дії та свої висновки решті
дітей.

V. Закріплення уявлень про дію віднімання.

МЕТА: 1) сформувати уявлення про поняття: один,
багато;
2) закріпити просторові відношення, уявлення про дода$
ваннята віднімання.

ТЕМА: "Один– багато"
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Станьмо, діти, рівненько. вийти з$за столів
Отак! Отак!
Вклонімося низенько. нахиляннятулуба вперед
Отак! Отак!
Далі руки отак в боки,
Веселенько підем в скоки! стрибки
Отак усі стриб! стриб!
А ніжками диб! диб!
Вгору ручки піднімай вправа для нормалізації дихання
І всі разом присідай!
Станьмо знов рівненько!

( )КатеринаПерелісна

ІІ. Фізкультхвилинка.

1)Гра з предметами.
Діти об’єднуються у 2 групи. Перша група сідає за стіл, на котрому

багато кубиків і 1 м'ячик. Друга – туди, де багато солдатиків і 1 кінь.
Вихователь пропонує кожній дитині взяти іграшку, яка їй сподобалася.
Питає:

– У кого кубик? ( )Умене, у мене і в мене...
– У кого м'ячик? ( )Умене.
– У кого ще? Чому більше ні в кого немає м'яча? (Він був один, а

кубиків було багато.)
Аналогічно проводиться робота з другим набором іграшок: конем і

солдатиками.
2)Робота змалюнками.
– Погляньте на малюнок. Як можна назвати його? („Зоряне небо”,

„Місяць і зорі”тощо.)
– Відгадайте загадки:
а) За лісом, за пралісом золоті клубки висять. ( )Зорі в нічному небі.
б) Серед двораCдвора лежить червона сковорода. ( )Місяць.
– Скільки зірок на небі? ( ) А Місяць? ( )Багато. Один.
– Про що ще можна сказати: багато? (Сніжинки, краплинки дощу,

піщинки,травинки, дерева в лісі, квіти в лузі йт.д.)
– Про що можна сказати: один, одна, одне (одно)? (Місяць, Сонце,

Земля, мама йт.д.)

ХІД ЗАНЯТТЯ:

І. Формування уявлення про поняття: один, багато.
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Прилетіли журавлі помахати руками, як крилами
І великі, і малі. руки вгору, руки вниз

IV. Фізкультхвилинка: „Журавлі”.

1)№1, с. 28.
а) Який гриб на малюнку один? ( )Білий.
– Що ви знаєте про білі гриби? Розфарбуйте цей гриб у коричневий

колір.
– Яких грибів багато? Що ви знаєте про опеньки? Розфарбуйте їх

у жовтий колір.
Діти можуть заперечити, що опеньків небагато, їх можна полічити.

Нехай полічать. Після цього можна запитати:
– Про що на малюнку можна сказати „гриб”, а про що – „гриби”?

( – )„Гриб” – білий, він один. „Гриби” опеньки, їх багато.
б) – Якщо один – то гриб, Якщо один – то будинок,

Якщо багато – ... (гриби). Якщо багато – ... (будинки).
Якщо один – то день, Якщо одна – то тварина,
Якщо багато – то ... (дні). Якщо багато – ... (тваринки).

( )Л.Г.Парамонова
в) У нашого Омелечка

Невеличка сімеєчка:
Тільки він та вона,
Та старий, та стара,
Та дві дівки косаті,
Та два хлопці вусаті,
Та дві Христі в намисті,
Та дві ляльки в колисці.
Яка ж сімеєчка у нашого Омелечка?

г) – Розгляньте малюнок із зображенням комах. Розфарбуйте в синій
колір тих комах, котрих багато, а в червоний одну комаху.

– Чи можна полічити синіх комах? Скільки їх?
– А про що ми говоримо „багато” і не можемо полічити? (Про зірки,

про зернятка в колоску, про колосся в полі...)
2)№2, с. 28.
– Яким одним словом назвати малюнок? („Діти”.)
– Чим кожна дитина відрізняється від іншої?
– Намалюйте біля хлопчика один м'яч, а біля великої дівчинки

багато квітів.

ІІІ. Закріплення уявлень про поняття: один, багато.
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1)№3, с. 28.
Завдання виконуюється з коментуванням. Бажано, щоб при цьому

застосовувався демонстраційний та роздавальний матеріал. З кожним
набором фігур працюють кілька чоловік. Вони пропонують і обговорюють
різні варіанти. Потім діти обґрунтовують свій вибір:

– Я вважаю, що зайва фігура великий трикутник. Він відрізняється
від інших трикутників за розміром.

– На мою думку, зайвим є кружок, оскільки він відрізняється від
решти фігур за формою.

– Мені здається, що зайвим є маленький чорний трикутник: він
відрізняється від інших фігур за кольором.

2)№4, с. 29.
У завданні повторюється зв'язок цілого та його частин, формуються

уявлення про зв'язок між додаванням і відніманням. Тут також необхідC
но використовувати предметні дії дітей з геометричними фігурами.

Завдання виконується з коментуванням. Якщо діти відчувають
ускладнення, вихователь допомагає їм запитаннями. Розповіді дітей
можуть бути наступними:

– У першому мішку два квадрати. Це перша частина. Друга частина
– два білі й один чорний кружок. Додаємо їх. У сумі вийде два квадрати,
два білі кружки й один чорний кружок. Це ціле.

– Поміняємо місцями частини. Тепер на першому місці будуть
кружечки, а на другому – квадратики. У сумі все одно вийде два
квадрати, два білі кружки й один чорний кружок: при перестановці
частин ціле не змінюється.

– У великому мішку – усі фігури: два квадрати, два білі кружки й
один чорний кружок. Візьмемо з нього першу частину – два квадрати –
і відкладемо їх до маленького мішка. Тоді до другого маленького мішка
можна покласти другу частину: два білі й один чорний кружок.

– У великому мішку знов усі фігури: два квадрати, два білі кружки й
один чорний кружок. Тепер візьмемо з нього другу частину – кружечки,

V. Повторення.

Сіли собі на ріллі, присісти
Заспівали: „ТраCраCрі”. встати
Де журавка ходила – ходьба з високимпідніманням стегна
Там пшениця родила,
Де журавель походив
Там ячмінь уродив.
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– Діти, згадайте, які загадки вам загадали на початку заняття?
– Які малюнки зображували багато предметів і один предмет?
– Удома спробуйте підібрати вірші або загадки про один предмет

і багато предметів, намалювати про це свій малюнок і принести на
наступне заняття.

– У клітинках як подарунок веселим клоунам закінчіть візерунки, не
порушуючи закономірності (порядку, ритму).

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

відкладемо їх до першого маленького мішка. Залишилися квадратики.
Покладемо їх до другого маленького мішка.

3)№5, с. 29.
Для виконання завдання дітей можна об’єднати у 3 групи. Кожна

команда отримує завдання: створити словесний портрет свого улюбленого
клоуна. Даємо хвилину на обговорення деталей. Потім капітан команди
виступає з описом.

Після цього команди по черзі розповідають про зміни, котрі
відбуваються з клоунами. Якщо якась команда не може знайти нових
змін протягом певного часу, „хід” передається наступній команді.

За кожну правильну відповідь команди отримують очки, фішки
тощо. Виграє команда, котра заробила більшу кількість очок.

Заняття
16

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки з зображенням одиничних предметів і

тих, котрі важко полічити, наприклад: багато квітів у лузі й 1 дерево;
сонце в небі та хмари тощо; доміно, монети вартістю в 1 гривню; дві
однакові квітки та дві вази.

Роздавальний – монети, матеріали для моделювання цифри 1:
шнурочки, палички, сірники, смужки паперу, пластилін.

ХІД УРОКУ:
І. Знайомство з числом 1 і цифрою 1.
1)Гра: „Картинна галерея”.
Діти виставляють малюнки, намальовані вдома, розповідають про

МЕТА: 1) познайомити дітей з числом 1 і графічним рисун$
комцифри1;
2) закріпити уявлення про взаємозв'язок цілого й частин,
дії додаваннята віднімання.

ТЕМА: "Число 1.Цифра 1"
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3)№2, с. 30.
– Розгляньте рисунки в другому завданні. Де заховав художник

цифру 1? Як вона розміщена на рисунку? (У шиї жирафи, її перевернуто
догори.)

– А тепер ви самі „сховайте” одиницю в рисунок.
У разі ускладнення можна підказати дітям можливий варіант

розв'язання, наприклад:
– Перша одиничка зелена. Що це може бути? ( )Ялинка.
– Друга одиничка коричнева. На що вона може перетворитися?
Але бажано спрямувати дії дітей на створення свого неповторного

твору й заохочувати оригінальні самостійні знахідки.

Ось один, чи одиниця,
Дуже тонка, наче спиця.
Схожа одиниця на гачок,
А може, на обламаний сучок.

2)№1, с. 30.
– Покажіть доміно з однією точкою.
– Як, не промовляючи жодного слова, повідомити про те, що у

вас є якийсь один предмет? (Діти можуть запропонувати намалю$
вати цей предмет, показати його на пальцях, нарешті, написати
цифру 1.)

– Хто з вас знає цифру 1? Де ви часто її зустрічаєте?
– Покажіть монетку – 1 гривню. Назвіть 1Cй день тижня, 1Cй місяць

року.
– До чого подібна цифра 1?

в) Срібне колоCпокотьоло
Цілий день відпочиває.
Вийде звечора у поле
Гріть не гріє, тільки сяє. ( )Місяць.

б) Поле не зміряне, вівці не лічені, пастух рогатий.
( )Небо, зорітамісяць.

а) За лісом, за перелісом золота діжа горить.
Встає рано, лягає пізно, світить яскраво, гріє жарко.

( )Сонце.

те, що на малюнку одне, а чого багато. Тут же вони читають вірші,
загадують загадки.

Додатково можна запропонувати їм загадки:
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1)№5, с. 31.
У завданні повторюються ознаки предметів, взаємозв'язок цілого й

V. Повторення.

Ой, гоп, чики, чики, встати
В мене нові черевики. рукамипоказатина черевики,

нахиляючитулуб уперед
Підківками цвьок, цвьок, цвьок! притупування
А ніжками скок, скок, скок! стрибки

IV. Фізкультхвилинка.

1)Гра: „Конкурс красунь”.
Діти працюють з роздавальним матеріалом. Вихователь пропонує їм

викласти одиницю зі смужок паперу, з паличок, із сірників, із мотузочок
або шнурка, виліпити з пластиліну, провівши при цьому конкурс на
найкращу одиницю.

2)№3, с. 30.
Вихователь питає дітей, до чого подібні „голки” у їжачка. Потім

просить їх показати, як би писав цифру 1 Буратіно ( ), диригентносом
( ), маляр ( ), футболіст ( ) і т.д.диригентською паличкою пензлем ногою
Можна запропонувати дітям написати цифру 1 рукою в повітрі, вологою
ганчіркою на дошці.

Після цього діти малюють за стрілкою велику червону одиницю зліва
й повторюють цю вправу олівцем, обводячи голки в їжачка.

Подібні вправи допоможуть закріпити образ цифри 1 у зоровій і
тактильній пам'яті, дозволять попрацювати над розвитком загальної та
дрібної моторики.

ІІІ. Моделювання цифри 1.

Станем струнко! Руки в боки!
Пострибаєм, як сороки стрибки
Як сорокиCбілобоки,
СтрибуCстрибу, скокиCскоки! стрибки
Пані горді і неквапні,
По болоту ходять чаплі, ходьба намісці
А над ними комарі
Пролітали угорі. помахи руками, як крилами
Жабенята пострибали: стрибки
КваCкваCква, кваCкваCква! C
Щоб спочила голова.

ІІ. Фізкультхвилинка.
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Вихователь:
– Чи можна поCіншому виконати віднімання? (Так. Можна відняти

всі сині фігури,тоді залишаться всі червоні.)
2)№6, с. 31.
Завдання спрямоване на розвиток варіативного й логічного мисленC

ня, самостійності та мовлення дітей. Їм пропонується знайти всі можливі
способи розстановки двох квіток – світлої та темної – у двох вазах.

Спочатку ці операції краще виконати з предметними моделями
квіток і вазами. У результаті обговорення діти приходять до наступних
трьох варіантів:

Вихователь:
– Як ще можна скласти ці фігури? Чому? (Можна спочатку по$

класти всі сині фігури, а потім усі червоні. Сума буде такою самою,–
томущопри перестановці частин (доданків) сума не змінюється.)

2$га дитина:
– У великому мішку два червоних квадрати, один синій квадрат й

один синій круг. До першого маленького мішка ми відкладемо першу
частину – усі червоні фігури. Тоді до другого маленького мішка потрібно
покласти всі сині фігури:

частин, зміст додавання й віднімання:
1) .Додати– значить об'єднати частини в одне ціле
2) Відняти – значить узяти частину та знайти ту частину, яка

залишилась.
Завдання виконується з коментуванням:
1$ша дитина:
– Фігури розбили на дві частини за кольором – червоні й сині. До

першого мішка ми покладемо 2 червоних квадрати – це перша частина.
До другого мішка покладемо синій круг і синій квадрат – це друга
частина. Коли ми додамо всі фігури, то отримаємо у великому мішку два
червоних квадрати, один синій квадрат й один синій круг – це ціле:

+ =с с ссч ч ч ч

– = ссч чс сч ч
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VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.
– Молодці, діти! Ви сьогодні добре попрацювали. Що вам найбільше

сподобалось?
– А мені сподобалося, як ви грали в художників. Удома я пропоную

вам продовжити цю гру: домалюйте килимок у клітинках і фігури в
мішках угорі сторінки ( ). Які дії потрібно виконати? Що ми№ 4, с. 31
шукаємо в кожній дії частину чи ціле?

Заняття
17

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – 3 обручі, набір кубиків, кіт, рисунок із проC

різами: гніздо на гілці дерева, у гнізді – пташенята, одне пташа сидить на
гілці.

Роздавальний – 9 обручів і 3 набори кубиків (на 3 команди); палички
або смужки паперу.

Примітка: кубики можна замінити геометричними фігурами, а обручі – тасьмою.

1)Гра: „Кіт біля гнізда”.
У гнізді – пташенята. На гілці поруч із гніздом сидить 1 пташеня. Кіт

підкрадається до гнізда.
– Кому загрожує більша небезпека: пташенятам, котрі знаходяться

всередині гнізда, чи тому, яке ззовні?
– Як йому допомогти?
– Допоможіть пташеняті, сховайте його від кота.

І. Просторові відношення: всередині, зовні.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) уточнити просторові відношення: всередині,
ззовні;
2) закріпити розуміння змісту додавання й віднімання,
взаємозв'язок цілогота частин.

ТЕМА: "Усередині, зовні"
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1)№1, с. 32.
– Розгляньте малюнок. Розкажіть про нього.
– Що та хто акваріума, ?всередині зовні
– Розфарбуйте 2 черепашки акваріума в червоний колір.всередині

ІІІ. Закріплення понять: всередині, зовні.

Ой летів шпак
Через мак помахи руками, як крилами
Та й сів на воротях
В червоних чоботях. сідають намісця

ІІ. Фізкультхвилинка: „Шпак”.

2)Гра з обручами.
На підлозі розкладаються 3 різнобарвні обручі (стрічки) – червоний,

жовтий і зелений – так, що всі вони попарно перетинаються. Одна дитина
працює з демонстраційним матеріалом, а решта об’єднуються у 3 команди
й виконують ті самі завдання колективно.

а) – Покладіть червоний кубик таким чином, щоб він був усередині
червоного обруча, але ззовні жовтого й зеленого.

– Покладіть жовтий кубик так, щоб він був
усередині жовтого обруча, але зовні зеленого й
червоного.

– Покладіть зелений кубик таким чином,
щоб він був усередині зеленого обруча, але зовні
жовтого та червоного.

– Які кубики знаходяться поза червоним
обручем, поза жовтим обручем, поза зеленим
обручем?

б) – Покладіть червоний кубик таким чином, щоб він був одночасно
всередині червоного й жовтого обручів, але зовні зеленого.

– Покладіть жовтий кубик так, щоб він
був одночасно всередині червоного, жовтого й
зеленого обручів.

– Зелений кубик покладіть так, щоб він був
одночасно зовні червоного, жовтого й зеленого
обручів.

– Які кубики лежать усередині червоного
обруча, жовтого, зеленого?

– Які кубики лежать зовні червоного,
жовтого, зеленого обруча?

з
з

ж
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ч

ч
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1)№3, с. 32.
У завданні перевіряється розуміння змісту додавання й віднімання,

уміння бачити ціле та частини. Діти виконують його з коментуванням:
– У великому мішку об'єднали всі предмети з двох маленьких

мішків. Значить, тут виконано додавання й замість зірочки потрібно
поставити знак „+”.

– У першому мішку найбільше фігур. Потім фігури з великого мішка
розклали до маленьких мішків. Із цілого взяли одну частину та знайшли
частину, яка залишилася. Це віднімання. Отже, ставимо знак „–”.

2)№5, с. 33.
У завданні розглядаються всі можливі варіанти для даного об’єднанC

ня фігур у групи. Завдання обговорюється фронтально:
– Розгляньте малюнок. Які фігури об'єднали в першій групі, у

другій? ( ) За якою ознакою їх зібрали? ( )Трикутники, круги. Заформою.

V. Повторення.

Гра „Кіт і миша” проводиться, як звичайно. Можна використати
новий віршик:

А до нори, Мишко, до нори,
А до золотої комори.
Мишка – у нірку,
А котик – за ніжку:
– Ходи сюди!
А що ж то за мишка
Не втече!
А що ж то за котик
Не дожене!
Мишка у нірку,
А котик за ніжку:
– Ходи сюди, ходи сюди!

IV. Фізкультхвилинка: „Кіт і миша”.

– Розфарбуйте 3 черепашки – у синій колір.зовні
Діти продовжують працювати в командах. Капітани перевіряють

роботу своєї команди й рапортують:
– Усі члени команди виконали завдання правильно: всередині

акваріума розфарбували 2 червоні черепашки, а зовні – 3 сині.
2)№2, с. 32.
Завдання можна виконувати в формі гри „Поспішай повільно”.

Перевірка завдання – у парах.
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– Що найбільше сподобалось? Що викликало ускладнення?
– Розгляньте фігури на сторінці вгорі. Які ознаки змінювались?

( ) Скільки ознак змінювалося? ( )Колір і розмір. Дві.
– На що можна перетворити великий червоний трикутник, щоб

змінилося дві ознаки? (На великий зелений круг, маленький червоний
квадраттощо.) Домалюйте вдома власні варіанти фігур до кінця рядка.

– А яка закономірність у розміщенні паличок і фігур у клітинках?
Закінчіть рядки.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

а) б) в) г)

– Яку дію записано в першому рядку? ( ) Яке вийде ціле?Додавання.
( )2 червонихтрикутники, 1жовтийтрикутник і 2 синіх кружки.

– Як ще можна виконати додавання? Чому? (Можна поміняти
частинимісцями, ціле не зміниться.) Намалюйте це в зошиті.

– Що має лежати у великому мішку при відніманні? ( –Ціле усі
фігури.)

– Яку частину фігур візьмемо спочатку? Яка частина фігур
залишиться? Зробіть малюнок.

– Яким чином ще можна виконати віднімання?
Після обговорення кожної рівності діти протягом 1C2 хвилин самоC

стійно виконують завдання, а потім перевіряють його за готовим зразком
на дошці або фланелеграфі.

3)№6, с. 33. Гра: „Будуємо гніздо”.
Діти об’єднуються у команди по 5 чоловік. Одна дитина – мати

пташат – буде перевіряти, чи правильно 4 „пташенят” збудували гніздо.
У кожного з чотирьох „пташат” по 2C3 палички, сірника або смужки
паперу.

Командам дається однаковий час – приблизно 2 хвилини: 1 хвилина
– на обговорення й 1 хвилина – на виконання. Виграє команда, котра
раніше та краще „побудує гніздо”:
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Заняття
18

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки на фланелеграфі: 1 сонечко, 1 дівчинC

ка, 1 ялинка, 2 хмарки, 2 пташки, 2 гриба; парні малюнки: лижі,
ковзани, чобітки, шкарпетки, рукавички й т. д.

Роздавальний – доміно, монети вартістю в 1 коп. і 2 коп.

1)Гра: „Динамічнімалюнки”.
Діти складають динамічні малюнки й самі розповідають про них

(дітей слід заздалегідь підготувати):
– Вийшло сонечко на небо, усю землю освітило.
– Потрапили його промені на лісову галявинку, посміхнулися до

ялинки, освітили грибочок, пташку на гілці.
– Але ось набігла хмарка, потім – ще одна, і пішов дощик.
– Скінчився дощик. Знову світить сонечко.
– Пташка на гілці зраділа, голосно заспівала. До неї прилетіла ще

одна пташка.
– Зрадів сонечку й грибок під ялинкою, а після дощика ще один

грибок виріс.
– Вийшла дівчинка на галявину: ялинкою милується, сонечку радіє,

пташок слухає, гриби збирає.
Потім вихователь ставить питання за малюнком:
– Яких малюнків по одному? ( )1 ялинка, 1 сонечко, 1 дівчинка.
– Яких малюнків по два? ( )2 хмарки, 2 пташки, 2 грибочки.
– Як вийшли 2 хмарки, 2 пташки, 2 грибочки? (Спочатку була

1 хмарка, потім з'явилася ще 1 і вийшло 2 хмарки. До 1 пташки–
прилетілаще 1 пташка стало 2 пташки. Був один гриб, виросще 1 гриб–
– )стало 2 гриби.

– Як же отримати число 2? ( )До одного додатище один вийде 2.
– Чи можемо ми зробити так, щоб на нашому малюнку стало 2 ялинC

ки? Як це зробити? ( )Додатище 1 ялинку.

І. Утворення числа 2.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) познайомити з утворенням і складом числа 2,
цифрою2;
2) закріпити розуміння змісту дій додавання та відніман$
ня, взаємозв'язку цілогота частин.

ТЕМА: "Число 2.Цифра 2.Пара"
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1)№1, с. 34.
а) – Покажіть кістки доміно із зображеною однією точкою. Як ще

можна показати, що мова йде про один предмет? Яку цифру ви знаєте?
– А як показати, що йдеться про два предмети? Покажіть, що у вас є

дві копійки. ( 1 коп. + 1 коп.; 2 коп.)І варіант: ІІ варіант:
б) – Кого вам нагадує цифра 2?

– А це є цифра два.
Помилуйся, ось яка:
Вигинає двійка шию,
Волочиться хвіст за нею.
Два схожа на гусеня –
Тонкий дзьоб і довга шия.

в) – Який другий день тижня? Який другий місяць року?
г)Загадки: „Чи знаєте ви себе?”
Що найшвидше у світі? ( )Очі
У нашого дядька білих курей грядка. ( )Зуби

ІІІ. Знайомство з цифрою 2.

Наші ручки: раз, два, три! плескання в долоні
Наші ніжки: раз, два, три! притупування ногами
На носок, на каблучок, виконання руху „ковирялочки” обома

ногами по черзі
Руку вліво, руку вправо: підняти ліву руку вгору$вліво

долонею
назовні; аналогічний рух правою рукою

Ми танцюєм козачок. руки зігнуті до плечей,тулуб напів$
нахилений вперед, притупуємо ногами

ІІ. Фізкультхвилинка.

– Чи можемо ми зробити таким чином, щоб на малюнку стало 2 соC
нечка? Чому?

2)Поняття„пара”.
На фланелеграфі в довільному порядку розкладено малюнки з

зображенням лиж (1 лижа в одному місці, друга – в іншому), ковзанів,
рукавичок, шкарпеток, чобітків тощо.

– Чи правильно, на вашу думку, розташовані малюнки? Давайте
наведемо порядок. Чому ви об'єднали 2 лижі, 2 рукавички, 2 черевички,
2 ковзанів, 2 шкарпеток? (Тому що це парні предмети. Вони складають
пару, рідко використовуються по одному.)

– Як отримати 2 предмети, пару? (До одного предмета додати ще
один.)
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1)№4, с. 35.
У завданні закріплюються уявлення про утворення числа 2, зміст

додавання й віднімання, взаємозв'язок між ними.
Завдання виконується з коментуванням. Дії з предметами зіставляC

ються з числовими рівностями. Діти повинні пояснити їх і обвести цифри,
записані пунктиром. Можливі розповіді дітей:

– Перша частина – білий прямокутник, друга частина – чорний
трикутник. Додамо їх – у сумі отримаємо білий прямокутник і чорний
трикутник. Це ціле. Якщо до одного додамо ще один, отримаємо два:
1 + 1 = 2.

– Поміняємо частини місцями. Тепер на першому місці буде чорний
трикутник, а на другому – білий прямокутник. Сума не зміниться: знову
отримаємо чорний трикутник і білий прямокутник. І знову, 1 + 1 = 2.

– У великому мішку дві фігури – білий прямокутник і чорний
трикутник. Це ціле. Якщо прибрати білий прямокутник, то залишиться
чорний трикутник. Якщо від двох відняти один, то вийде один: 2 – 1 = 1.

– Ціле не змінилося. Тепер із нього беремо другу частину – чорний
трикутник. Залишається білий прямокутник. Два мінус один дорівнює
одному: 2 – 1 = 1.

2)№5, с. 35.
У цьому завданні закріплюються просторові уявлення, виховується

акуратність, самостійність.

V. Повторення.

Діти виконують рухи, що показують, як крадеться лисиця:
ЛисичкаCсестричка ішла до курей,
ЛисичкаCсестричка торкнулась дверей,
А там не курчата – Рябко спочивав.
„Гав!”

IV. Фізкультхвилинка: „ЛисичкаCсестричка”.

Один говорить, двоє дивляться, двоє слухають. ( )Язик, очі, вуха
– Чого в нас по одному, по два?
2)№2+3, с. 34.
У цих завданнях закріплюється графічний образ цифри 2 і провоC

диться через дії дітей. Як і на попередньому занятті, окрім завдань
підручника, можна запропонувати дітям погратися в „Буратіно”,
„футболістів”, „диригентів”, „малярів” тощо.

Для тактильних вправ можна виготовити на кожного модель цифри з
картону з прорізами, виліпити цифру 2 з пластиліну.
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– Піднесіть дві руки, два пальчики.
– Молодці! Ви всі знаєте число два! Удома доберіть вірші, загадки й

малюнки про два одиночні або парні предмети.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– Погляньте на малюнок. Що зацікавило малюків? Як назвати ці
предмети одним словом?

– Полічіть іграшки. Знайдіть іграшку, розташовану посередині. Що
це? Скільки іграшок зліва від м'яча, справа?

– Розфарбуйте м'яч у свій улюблений колір, і стрічку, яка йде від
м'яча, у такий самий колір.

– Полічіть, на якому вузлику, починаючи зліва, вона закінчилась. А
якщо полічити справа, який це буде вузлик?

Заняття
19

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки з зображенням птахів, які клюють

зерна, зоряного неба, луга з квітамиCточками, річки, дороги; Олівець
(серія „Веселі чоловічки”).

Роздавальний – кілька чистих аркушів паперу, кольорові олівці,
нитки, мотузки, палички, стрічки, смужки паперу; пластилін, лінійка,
білий папір; трохи крупи або пшона.

а) На столах у дітей аркуші паперу, олівці, зернини, горошини.
Вихователь показує їм малюнки:

– Що ви бачите на малюнку? (Діти годують птахів. Птахи клюють
зерна й крихтихліба.)

– До чого подібні крихти хліба й зернини? Як їх намалювати, адже
вони такі маленькі? ( )Діти висловлюють власні думки.

– Правильно, треба тільки торкнутись олівцем аркуша – вийдуть
точки. Намалюйте на своїх аркушах коричневі точкиCзернинки.

І. Формування уявлень про точку, лінію, пряму лінію.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) формувати уявлення проточку, лінію, прямута
кривулінії;
2) закріпити вміння співвідносити цифри 1 і 2 з кількістю,
зміст додавання й віднімання, відношення праворуч –
ліворуч.

ТЕМА: "Точка.Лінія.Пряматакрива лінії"
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– Покотилася Точка спочатку по вузенькій... Здогадайтесь, по чому:
Мене всі толочать,
А я все краще й краще. ( )Стежка

– Котилася вона по стежці, і стежка привела її до великої...
Здогадайтесь, куди привела Точку стежинка:

Не жива, а йде. Крокуєш – попереду лежить.
Нерухома, а веде. Озирнешся – додому біжить.

( ) ( )Дорога Дорога
– Ця дорога була рівнаCрівна, пряма. Який інструмент допоможе нам

намалювати дорогу? ( )Лінійка.
– Дорога привела Точку до ... . Здогадайтесь, до чого:
а) Тече, тече – не витече.

Біжить, біжить – не вибіжить. ( )Річка

– Що намальовано на другому малюнку? (Нічне небо. На небі місяць і
зорі.)

– Що вам нагадують зорі? (Крихітні зірочки – маленькі яскраві
точки.) Намалюйте на своїх аркушах жовті точкиCзірочки.

– Що ви бачите на наступному малюнку? (Квітучий луг. На лузі
багато квіток.)

– На що схожі квіти? Намалюйте на своїх аркушах різнокольорові
точкиCквіти.

– Що ще в житті нагадує точки? (Краплинки дощу, намистинки,
град, сніжинки, крупа гречки, манки, пшона, гороху...)

– Торкніться пальчиком зернятка, горошинки. Тепер і на ваших
пальчиках – точки.

Щоб сформувати зоровий, тактильний, звуковий образ точки, можна
запропонувати дітям торкнутися пальчиками до кисті своєї руки, до
кисті руки сусіда, коротко плеснути в долоні, швидко вимовити або
зіграти якийCнебудь звук.

б) – Наша Точка не проста – вона прийшла з чарівної країни
геометрії. Вона дуже любить подорожувати, і вас вона також запрошує в
подорож. Для цього вам треба взяти аркуш паперу, олівець і лінійку. А
ще потрібно вміти відгадувати загадки й малювати. Отже, вирушила
наша Точка в путь – і ми разом із нею.

Вихователь показує рух точки крейдою на дошці, а діти олівцем на
аркушиках паперу:
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Вже стомилися ми трішки, ходьба намісці
Вийдем, дітки, на доріжку.
Наші ручки: раз, два, три. поплескали
Наші ніжки: раз, два, три. потупотіли
Ось голівонька стомилась, нахиляння головою в сторони
ВлівоCвправо нахилилась:
Раз, два, три.
Будем пальчики стискати, стискання пальців рук
Будем знову працювати.

ІІ. Фізкультхвилинка.

– Які з цих ліній криві, прямі? Виліпіть їх із пластиліну.

б) Що біжить без повода?
( )Річка

– Чи потрібна вам лінійка, щоб намалювати береги річки? (Ні, береги
річки лінії.– )криві

– А через річку не можна перебратися. Що ж робити? Здогадайтесь,
хто нам допоможе:

Я над річкою лежу,
Обидва береги держу.
Через річку ліг,
Пробігти допоміг.

( )Міст
– А щоб намалювати міст, чи потрібна буде нам лінійка? Які лінії –

краї мосту? ( )Прямі
– Погляньте на свої аркушики. На них залишила свій слід наша

мандрівниця – Точка. Спочатку це тоненька, як ниточка, стежинка.
Потім уже мотузочкаCдорога. Далі – широка стрічка ріки. А над річкою
рівна смужка – міст. (Діти показують горошини, ниточки, мотузочки,
палички, стрічечки, смужки паперу.)
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Діти стають у коло – зображують „точки”. У центрі кола – „гумка”.
Діти рухаються по колу зі словами:

Раз, два, три, чотири, п'ять,
Вийшли точки погулять.
Раптом гумка вибігає
Та одну із них стирає.

„Гумка” підбігає та ловить одну з „точок”.

IV. Фізкультхвилинка: „Точки й гумка”.

1)№1, с. 36.
– Чарівний Олівець прислав вам листиCкартини. Що ви бачите на

1Cму рисунку, на 2Cму? Що допомогло Олівцю зробити таку пряму лінію
на 3Cму рисунку?

– На вашу думку, кошеня допомагає чи заважає бабусі? Яка лінія
вийде, якщо нитку пряжі натягти, відпустити?

– Візьміть ниточки в себе на партах, зробіть з них прямі лінії, криві.
2)№2, с. 36.
У завданні закріплюється вміння розрізняти прямі й криві лінії.

Діти вчаться користуватися лінійкою при кресленні прямих ліній.
– Погляньте на малюнок. Що потрібно зробити в цьому завданні, на

вашу думку?
– Обведіть усі прямі лінії червоним олівцем. Що допоможе вам

провести прямі лінії?
– На кожній прямій лінії позначте по одній синій точці.
– Обведіть усі криві лінії синім олівцем. Чи потрібна тепер лінійка?

Чому?
– На кожній кривій лінії позначте по одній червоній точці. Перевірка

в парах.
3)№3, с. 36.
У цьому завданні закріплюється вміння викреслювати криві й прямі

лінії, користуватися лінійкою для проведення прямих ліній.
– На кожному малюнку проведіть через чорну точку пряму лінію.

Який помічник вам потрібен? ( )Лінійка.
– Скільки різних варіантів! У кожного – свій. Чому? (Через одну

точкуможнапровести багато прямих ліній.)
– Через сіру точку проведіть криву лінію так, щоб вона перетнула

пряму лінію. Позначте точку перетину ліній.
Перевірте сусіда.

ІІІ. Закріплення уявлень про точки та лінії.
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– На що схожі точки? На що схожі криві лінії, прямі? Підберіть
загадки та малюнки про точки і лінії.

– ТочкаCмандрівниця летить у літаку. Зобразіть її шлях так, щоб
блакитні хмари були праворуч від літака, а білі – ліворуч.

– А що вам нагадують точки внизу сторінки? У якому порядку вони
йдуть? Із яких фігур складено ліхтарики? Дорисуйте точки й ліхтарики,
продовжуючи закономірність.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

1)№4, с. 37.
У завданні закріплюється вміння співвідносити цифри 1 і 2 з кільC

кістю предметів, розвивається довільна увага, навички самоконтролю.
– Погляньте на малюнок. Назвіть іграшки, плоди, спортивні

предмети, мешканців лісу.
– Чому цифру 1 сполучили з грушею, а цифру 2 – з грибами? (Груша

одна, а грибів два.– )
– Що потрібно зробити в цьому завданні, на вашу думку? (Сполучи$

ти цифри 1 і 2 з предметами, які підходять за кількістю.)
– Лінії якого кольору повинні йти від цифри 1? ( ) А від цифриЧорні.

2? ( )Сірі.
Діти виконують завдання самостійно протягом 1C2 хвилин. ПеревірC

ка – з усним проговорюванням розв'язання.
Варіанти розв'язаня можуть бути різними: квітку можна сполучити

як із цифрою 1, так і з цифрою 2. Тут важливо, щоб, з одного боку, діти
вчилися правильно аргументувати свій вибір, а з іншого боку, у них
формувалося розуміння можливості різних варіантів розв'язання.

2)№5, с. 37.
У завданні закріплюється зміст додавання й віднімання, уміння

співвідносити дії з предметами та дії з числами. Залежно від рівня
підготовки дітей його можна виконати в різних формах: з коментуC
ванням, у формі змагання, самостійно з перевіркою в парах або з
самоперевіркою за готовим зразком тощо.

V. Повторення.

Як тут бути?
Що робити?
Треба креслити
І думати.

„Точка”, яку „стерли”, стає на друге місце, а порожнє місце займає
нова „точка”. Гра триває.
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Заняття
20

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – моделі точок, модель необмеженої лінії дві

котушки зі сполученими кінцями, ножиці, мотузочки, стрічки, смужки
паперу різної довжини, малюнок із зображенням сонця з промінчиками,
малюнок до .№5, с. 39

Роздавальний – кольорові олівці, смужки паперу довжиною 20 см,
15 см, 10 см і 5 см, палички, сірники; аркуші паперу 10 см 15 см.х

Діти висловлюють свої думки, причому міркування можуть
поділитися. За допомогою моделі прямої, зробленої з котушок, діти
пересвідчуються, що пряму можна продовжувати в обидва боки скільки
завгодно довго.

– Засмутилася Точка: „Як же мені бути? Так і йти без кінця?”
Тут з'явилися ножиці. Дізналися вони, чому сумує Точка, клацнули

перед самим її носом і розрізали стрічку дороги спочатку з одного боку, а
потім – з іншого.

Вихователь розрізає нитку з обох боків, а потім виставляє малюнок:

1)Гра: „Подорожточки”.
Точка вирушила в подорож. Учитель пропонує супроводжувати її й

ілюструє свою розповідь малюнками.
– Отже, Точка вийшла на пряму лінію й пішла по цій прямій. ШлаC

шла, втомилася. Зупинилася й говорить: „Чи довго я ще буду йти? Чи
скоро кінець прямої?” Що ви їй на це відповісте, діти?

І. Формування уявлень про відрізок.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1)сформуватиуявленняпровідрізок,промінь;
2) учити співвідносити цифри 1 і 2 з кількістю, складати
розповіді, у яких ідеться про додавання й віднімання в
межах 2.

ТЕМА: "Відрізок.Промінь"
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ІІ. Фізкультхвилинка.
СтолярикиCмолодці
Тешуть столики й стільці.
Пилочками чикиCчики,
Молотками тукиCтуки.
ЧикCтукCтуки, чикCтукCтуки,
В нас до праці здібні руки.

– Порівняйте за довжиною стрічечки, мотузочки. Що ви помітили?
Діти за допомогою накладання установлюють, що стрічки однієї

довжини, а мотузочки – різної.
3)№1, с. 38.
– Сполучіть точки 1 і 2. Що у вас вийшло? ( )Відрізок.
– Чи відрізняється відрізок від прямої лінії? Чим?
– Обведіть ще раз точки – межі відрізка.
– Розгляньте рисунок із ножицями. Звідки, на вашу думку, з'явилаC

ся така назва – ?відрізок

2)Порівняння відрізків за довжиною.
На столах у дітей 4 смужки паперу різної довжини, 2 мотузочки

різної довжини й 2 стрічки однакової довжини.
– Знайдіть смужки паперу, які нагадують відрізки прямої. Візьміть

2 смужки й порівняйте їх за довжиною. Як це зробити? (Уточнюється, що
при накладанні кінці відрізків з одного боку мають суміститися.)

– Знайдіть місце для двох смужок, які залишилися.
Смужки можуть розміститися різними способами:
а) б) в)

– „Як цікаво! – вигукнула Точка. – Що ж із моєї прямої вийшло?”
( )Діти висловлюють свої варіанти.

– Це – , частина прямої. Відрізок обмежений з обох боків.відрізок
Що навколо вас нагадує відрізки?

– Чи можна назвати відрізком прямої цю лінію? Чому?



74

На очах у дітей він робить розріз ножицями й на одній з отриманих
частин прикріплює червону „точку”.

– Отже, ми знаємо, що лінія може бути необмеженою. А скільки
кінців вийде в лінії, якщо зробити розріз? ( )Один кінець.

– Покажіть, з якого боку нашу лінію обмежено? З якого боку її
не обмежено, її можна продовжити (котушка з цього боку розмотується
– але не до кінця, щоб продемонструвати можливість подальшого
продовження).

– Скільки кінців вийде в лінії, якщо зробити ще один розріз? (Два
кінці.)

Вихователь робить ще один розріз ножицями й прикріплює другу
червону „точку”.

– А чи може бути в лінії три кінці?

1)Робота змалюнком.
Вихователь показує дітям малюнок, на якому зображено сонце.
– Розгляньте лінії, які відходять від сонечка. Які це лінії? ( )Прямі.
– Чи можна продовжити ці лінії в обидві сторони? (Ні, можна про$

довжититільки в одну сторону.)
– Як називаються ці лінії в сонечка? ( )Промені.
2)№2, с. 38.
– Знайдіть на малюнку сонечко. Розфарбуйте його промені в жовтий

колір. Чи можна їх продовжити? ( )Так.
– Продовжіть промені, наскільки це можливо на малюнку.
– А чи можна продовжити промені в інший бік? ( )Ні.
– Скільки точок обмежують промінь? ( ) Обведіть сонечкоCОдна.

„вузлик” – спільний початок усіх наших променів.
– Сполучіть червоні точки по стрілках. Що вийшло? ( ) – ЗЧовник.

яких ліній він складається? ( )З відрізків.
– Скільки кінців у кожного відрізка? ( ) А в променів? (Два. По

одному.)
3)№5, с. 37.
У завданні зіставляються прямі та криві лінії, а також різні варіанти

обмеження ліній. Спочатку вихователь бере мотузку, яка зображує
необмежену пряму лінію (два кінці її намотано на котушки):

ІІІ. Формування уявлень про промінь.
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1)№5, с. 39.
Діти вчаться складати найпростіші розповідіCзадачі за малюнком

(без аналіза й без використаня термінології).
а) – Розгляньте малюнок, на котрому зображено кошенят. Вигадайте

історію про них. (Наприклад: „Надворі гралося чорне кошеня, і було
йому самотньо й сумно одному. До нього прибігло ще одне кошеня й
запропонувало погратися з м'ячиком.)

– Скільки разом кошенят граються з м'ячиком? (Одне, та ще одне –

V. Повторення.

На одній прямій ставляться 3C8 предметів (кубики, кеглі тощо). Діти
вишикувані в колону по одному. Вони уважно вивчають свій шлях і
починають рухатися: потрібно „змійкою” обійти всі предмети, рухаючися
спиною вперед, і нічого не зрушити. Виграє той, хто нічого не зачепив.

IV. Фізкультхвилинка: „Змійка”.

Можливо, діти запропонують зробити ще один розріз. Вихователь
його робить, і діти пересвідчуються в тому, що частин лінії стає більше,
але в кожної з них – по два кінці.

– Яка лінія вийде, якщо натягти нитку? ( ) А якщо їїПряма.
послабити? ( )Крива.

– Як ми назвали частину прямої лінії з одним кінцем? ( ) А зПромінь.
двома кінцями? ( )Відрізок.

– Знайдіть прямі, промені й відрізки на малюнку й обведіть прямі
синім олівцем, промені – жовтим, а відрізки – зеленим.

Завдання можна виконати з коментуванням. У цьому разі розв'язанC
ня дублюється біля дошки. Приблизні відповіді дітей:

– Я знайшов пряму лінію: вона знаходиться в нижньому лівому куті.
У неї немає кінців („вузликів”). Її можна продовжити в обидві сторони.
Обведу її на лінійці синім кольором.

– Я знайшов відрізок. Він знаходиться на прямій. У нього два кінці.
Його продовжити не можна: „вузлики не пускають”. Обведу зеленим
кольором по лінійці.

– Я знайшов промінь. У нього один кінець. Його можна продовжити
тільки в один бік – туди, де немає „вузлика”. Обведу промінь по лінійці
жовтим кольором. І т.д.

Діти також пояснюють, чому решта ліній не є прямою, променем або
відрізком – це криві лінії.

Якщо рівень підготовки дітей дозволить, завдання можна виконати
самостійно з перевіркою в парах.
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– Що сподобалося на занятті? Що було складним?
– Покажіть пальчиками, скільки кінців у відрізка, прямої, променя?
– Молодці! Усі розібралися! А скажіть, які фігури нагадують предмеC

ти, намальовані вгорі сторінки? ( )Відрізки.
– Розфарбуйте найдовший предмет або відрізок у синій колір, найC

коротший – у червоний, а середній за довжиною – у жовтий. Дорисуйте
фігури в клітинках, продовжуючи закономірність.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

усього два.) Під малюнком діти обводять цифри й дописують рівність:
1 + 1 = 2.

б) – Розкажіть про другий малюнок. Скільки троянд було спочатку?
– Скільки троянд зів'яло?
– Скільки залишилося?
Діти дописують рівність: 2 – 1 = 1.
2)№6, с. 39.
У завданні закріплюється вміння встановлювати відповідність між

кількістю предметів і цифрою.
– Що цікавого в малюнку? (Намальовано дві сумки й записано

цифру 2.)
– Що потрібно зробити в цьому завданні, на вашу думку?

(Намалювати в порожніх рамочках стільки предметів, скільки показує
цифра.)

– Домалюйте гарні, яскраві малюнки відповідно до цифр. Що у вас
вийшло? ( )Вислуховуються 2$3 відповіді дітей.

Заняття
21

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки: світлофор, 3 грибочки (по одному),

3 поросят (по одному), ілюстрація до казки „Три ведмеді”, доміно; моделі
монет: 5 монет по 1 коп. і 2 монети по 2 коп., кубики або кеглі від 3 до 8.

Роздавальний – доміно, геометричні фігури: круги або овали
(замість поросят), гриби 3 штуки (по одному малюнку); монети: 5 монет
по 1 коп. і 2 монети по 2 коп.

МЕТА: 1)познайомитизутворенняміскладомчисла3;
2) закріпити уявлення про додавання й віднімання, уміння
порівнюватипредмети за властивостями.

ТЕМА: "Число 3.Цифра 3"
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До одного додати один і ще один: 1 + 1 + 1 = 3.

До одного додати два: 1 + 2 = 3.

Якось троє поросят
Рахували все підряд:
Три дубочки у гайку,
Три горішки на пеньку.
У НафCНафа – три хустинки,
У НуфCНуфа – три кофтинки.
Тут НіфCНіф заговорив:
„Всіх нас разом також три!”
„От так диво! – всі регочуть, –
всюди трійка лізе в очі!”

– Як можна отримати число 3?
До двох додати один: 2 + 1 = 3.

– Як отримали 3 грибки? ( )До двох грибків додали один грибок.
б) Мені назустріч бігли поросята: один позаду двох, один між двома,

один попереду двох. Скільки всього бігло поросят? ( )Троє.

1)Утворення числа 3.
Вихователь читає вірші. Протягом читання він виставляє на дошці

відповідне число предметів. Такі самі операції виконують діти з
роздавальним матеріалом.

На галявинці дубки,
А під ними два грибки.
Трохи далі кріт пішов
Ще один грибок знайшов.
Він зібрав їх і побрів.
Скільки всього там грибів? ( )Три.

І. Знайомство з числом і цифрою 3.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

+ =

+ =

+ =

+ + =
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1)№1, с. 40.
– Прочитайте по порядку ряд чисел: 1, 2, 3.
– Як можна набрати 3 гривні?

1 + 1 + 1= 3                 2 + 1 = 3                1 + 2 = 3
– Покладіть три палички різними способами.
2)№2, с. 38.
У завданні формується вміння позначати кількість 1, 2 і 3 предметів

за допомогою точок. Залежно від рівня підготовки дітей його можна
виконати з коментуванням, самостійно з перевіркою в парах або з
самоперевіркою за готовим зразком.

3)№3, с. 40.
У завданні закріплюється в зоровій і моторній пам'яті образ цифри 3.

Спочатку діти розглядають рисунок у підручнику. Вихователь питає, що
їм нагадує цифру 3 на рисунку, а потім пропонує розфарбувати цифру 3 й

ІІІ. Закріплення уявлень про число і цифру 3.

Вийшов в поле боровик вийти з$за парт
Та й узявся в боки, руки в боки
Бо він бачити не звик розвести руками
Обрії широкі.
Покрутився на нозі,
Реготом залився,
ТанцюристуCконику
В пояс уклонився. нахиляння вперед
Довго зайчика ганяв, біг намісці
Виспавсь на пісочку,
Коли вечір вже настав
Викупавсь в струмочку. імітація рухів при плаванні

ІІ. Фізкультхвилинка.

2)Знайомство з цифрою3.
– Діти, а хто знає, як позначити число 3?
– Третя цифра – це 3.

– А за двійкою – подивись,
Виступає цифра три.
Трійка – третій із значків
Складається з двох гачків.

– Який третій день тижня? Який третій місяць року?
– Які казки ви знаєте, де живуть 3 герої або 3 героїні? У назві яких

казок зустрічається число 3?



79

1)№4, с. 41.
У завданні закріплюється зміст додавання й віднімання, розуміння

взаємозв'язку між цілим і частиною, додаванням та відніманням.
Завдання виконується з коментуванням. Приблизні розповіді дітей:

– Тут не видно частини, зате відомі ціле й друга частина. Сполучимо
„чарівними ниточками” фігури в 1Cму мішку й у сумі. Спільні фігури:
прямокутник, білий круг і два чорні трикутники. Без пари залишилися
квадрат і чорний круг. Значить, ці фігури „сховано” у 2Cму мішку.
Дорисуюємо їх до 2Cго мішка.

– Тут видно, що лежить у двох маленьких мішках, але не видно, що
лежало у великому мішку. Потрібно знайти ціле, для цього всі фігури з
маленьких мішків складемо знову до великого мішка. З першого мішка
покладемо до великого мішка чорний трикутник, білий овал і білий
квадрат. З другого мішка покладемо до великого мішка білий круг і
чорний прямокутник. Тепер усі п'ять фігур лежать разом у великому
мішку.

У разі ускладнень вихователь допомагає дітям запитаннями,
хтоCнебудь із дітей дублює всі дії за допомогою демонстраційного
матеріалу.

2)№5, с. 41.
У завданні закріплюються вміння працювати з таблицями, поняття

рядка та стовпчика, уміння порівнювати предмети за властивостями.
а) –Відношення: „порожній” „повний”.
– Розгляньте предмети в 1Cму рядку. Що намальовано на першому

рисунку? ( – )Тутдві коробки: одна з яйцями, друга порожня.
– Що намальовано на другому рисунку? (Дві склянки: одна з водою,

друга порожня.– )
– Що намальовано на третьому рисунку? (Ваза з квітами, які

V. Повторення.

Діти кидають м'яч один одному, промовляючи:
Приступаємо до гри:
М'яч один, а нас аж три.
Грав я сам, і грав удвох.
А тепер пограєм втрьох.

IV. Фізкультхвилинка.

дорисувати луску на рисунку, щоб рисунок вийшов гарним.
Потім можна підключити рухові, тактильні вправи, використати

моделі цифр, виготовлені з пластиліну.
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– З якою новою цифрою ви познайомилися?
– Як можна отримати число 3 (набрати 3 гривні, 3 гриби тощо)?
– Що сподобалося на занятті? Що виявилося складним?
– Придумайте малюнки до казок, у яких зустрічаються 3 герої, і

домалюйте фігури в клітинках. Який ритм? Не збийтеся! Бажаю
успіху!

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

стоять у воді.)
– Що, на вашу думку, треба домалювати? ( )Порожню вазу.
б)Відношення: „великий” – „маленький”.
– Розгляньте рисунки в другому рядку. За якою ознакою можна

порівняти слона та муху, дорослого мужчину й маленького хлопчика? (За
розміром: „великий” – „маленький”.)

– Який за розміром м'яч намальовано в третій рамочці? ( )Великий.
Чого не вистачає? ( ) Домалюйте.Маленького м'яча.

в) –Відношення: „товстий” „тонкий”.
– Порівняйте за товщиною Малюка та Карлсона, порівняйте дві

кульки. Подумайте, якою має бути друга свічка? ( ) Домалюйте.Товстою.
г)Відношення: „всередині” – „зовні”.
– Що відбувається з собакою, папугою в четвертому рядку?
– Що має відбутися на останньому рисунку? (Чорний кружок потріб$

но намалювати зовнітрикутника.)

Заняття
22

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки з зображенням озера або ставка,

лабіринта, острова в морі, модель Точки; мотузочки з зав'язаними
вузликами на кінцях; малюнок із зображеннями замкнених і незамкнеC
них ліній (кривих і ламаних).

Роздавальний – нитки, шнурки, мотузочки, пластилін; кольорові
олівці, папір.

МЕТА: 1) формувати уявлення про замкнену та незамкне$
нулінії;
2) закріпити вміння співвідносити цифри 1 – 3 з кількістю
предметів, навички лічби в межах трьох, взаємозв'язок
цілого й частин.

ТЕМА: "Замкненітанезамкнені лінії"



81

– Довго гуляла Точка. Втомилася, захотіла назад повернутися, але
ніяк не може знайти ту стежинку, котрою прийшла до озера. А ліс густий,
непрохідний! Як їй допомогти? (Потрібно знайти скриньку, котру вона
залишила на березі біля доріжки. Інакше Точка без упину буде ходити по
цій замкненій лінії.)

– Пішла Точка далі й опинилася в густому лісі на березі чудового
озера. По всьому березі цього озера росли дивовижні квіти та ягоди,
літали метелики й співали птахи. Поклала Точка свою скриньку й пішла
по берегу озера. Покажіть її шлях.

1)Гра: „ПодорожТочки”.
– Наша ТочкаCмандрівниця знову вирушила в путь й опинилася в

казковій країні біля входу до чарівного лабіринту. Щоб не заблукати в
цьому лабіринті, вона взяла з собою моток мотузки. Один кінець мотузки
закріпила поблизу входу до лабіринту й пішла вперед. Довго йшла вона по
заплутаній стежці, розмотуючи мотузку, й опинилась, нарешті, у кімнаті
з чарівною скринькою. Узяла її Точка й вирушила назад. Що допомогло
їй знайти правильний шлях і не заблукати?

– Скільки кінців у стежинки? Де один її кінець? Де другий?

І. Формування уявлень про замкнену та незамкнену лінії.

ХІД ЗАНЯТТЯ:



82

Діти зупиняються і піднімають з'єднані руки. Подоляночка вбігає
в коло і присідає. Діти, йдучи по колу, співають:

Тут вона впала,
До землі припала.

Діти йдуть по колу вправо, а „подоляночка” – уліво. На слова:

Десь тут була подоляночка,
Десь тут була молодесенька.

Діти, взявшись за руки, стають у коло. Вибирають ведучу
„Подоляночку”, яка стоїть за колом. Під слова пісні:

ІІ. Фізкультхвилинка: „Подоляночка”.

– Пам'ятаєте лабіринт? Що спільного в доріжок у лабіринті й
навколо озера? Чим вони відрізняються?

Вихователь дає дітям можливість висловитися, а потім підбиває
підсумки:

а) стежка в лабіринті – лінія, а навколо озера – ;незамкнена замкнена
б) незамкнена лінія має 2 кінці, а замкнена – жодного.
2)Робота з роздавальнимматеріалом.
У завданні закріплюються уявлення про замкнену та незамкнену

лінію, формуються уявлення про „область” і „межу”.
а) У дітей на столах мотузочки (шнурки, ниточки, стрічки), аркуші

паперу, олівці. Вихователь пропонує викласти за допомогою мотузочок
незамкнену й замкнену лінії.

– Скільки кінців у незамкненої лінії? Зробіть там вузлики. (Якщо це
виявиться складним для дітей, можна запропонувати їм прикріпити на
кінцях лінії пластилінові кульки.)

– Чи є кінці в замкненої лінії? Чим же відрізняються замкнена
й незамкнена лінії?

– На аркуші паперу проведіть простим олівцем замкнену та
незамкену лінії.

– Червоним олівцем обведіть замкненої лінії.межу
– Синім олівцем зафарбуйте усередині замкненої лінії.область
– Червоним олівцем намалюйте жирні точкиCвузлики на кінцях

незамкненої лінії.
б) Вихователь вивішує на дошці рисунок із замкненими й

незамкненими лініями:
– Розгляньте рисунки. Знайдіть на них замкнені та незамкнені лінії.

Покажіть межі замкнених ліній і області всередині них.
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Дітям спочатку дається завдання утворити незамкнну лінію. ТочкаC
Мандрівниця має пробігти з одного кінця лінії в інший. Потім кінці
сполучаються, лінія стає замкненою й Точка бігає вздовж неї.

IV. Фізкультхвилинка.

1)№1, с. 42.
а) – Візьміть червоний олівець. Обведіть доріжку, якою пішов

ВінніCПух, так, щоб лінія вийшла замкненою. Куди він прийшов? (До
себе додому.)

– Синім олівцем зафарбуйте область усередині замкненої лінії.
б) – Візьміть зелений олівець. Обведіть доріжку ІаCІа так, щоб лінія

вийшла незамкненою. Чим вона відрізняється від замкненої лінії?
( ) Позначте кінціCвузлики червонимУ незамкненої лінії два кінці.
олівцем.

2)№2, с. 42.
– Погляньте на малюнки, котрі зробили ВінніCПух та ІаCІа. Що, на

вашу думку, вони пропонують вам зробити в цьому завданні? (Діти
пропонують свої варіанти.)

– Молодці! Знайдіть незамкнені лінії й обведіть їх зеленим олівцем.
Скільки в них кінців? Позначте точкамиCвузликами кінці незамкнених
ліній.

– Знайдіть замкнені лінії. Обведіть їх червоним олівцем. Скільки
кінців у замкненої лінії? Зафарбуйте області всередині замкнених ліній
синім кольором.

При обговоренні завдання можна звернути увагу дітей на те, що не
всі лінії – криві, що тут є невідомі нам лінії (ламані) і що мова про них піде
пізніше.

ІІІ. Закріплення уявлень про замкнену та незамкнену лінію, область
і межу.

Ой устань, устань, подоляночко,
Ой устань, устань, молодесенька.

Тримаючись за руки, вони підходять до Подоляночки і відходять
назад. На слова:

„Вмий своє личко,
Личко біленьке,
Біжи до Дунаю,
Бери ту, що скраю!”

Подоляночка вмивається, біжить до якоїCнебудь дитини в колі, бере її за
обидві руки і кружиться з нею. Потім вони міняються ролями.
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– Про що нове ви сьогодні дізналися? Накресліть у повітрі замкнену
й незамкнену лінії.

– Молодці! А що було для вас найцікавішим на занятті? Що було
складним? Як із цим упоралися?

– Придумайте рисунок, де є замкнена й незамкнена лініяCдоріжка.
А які фігури потрібно малювати далі в клітинках? Дорисуйте їх. Не
помиліться!

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

1)№3, с. 43.
У завданні закріплюється вміння встановлювати відповідність між

кількістю предметів і цифрами 1 – 3. Його можна виконувати у формі гри
„Хто швидше?”. Виграє той, хто першим викреслить зайві цифри й
залишить ті, котрі відповідають кількості предметів на рисунку. ВзаємоC
перевірка в парах із промовлянням розв'язання.

2)№4, с. 43.
У завданні закріплюється розуміння змісту додавання й віднімання,

взаємозв'язку цілого та частин, уявлення про склад числа 3. Завдання
можна розв'язувати з коментуванням. Увагу дітей звертають на те, що в
усіх рівностях однакові частини й ціле.

Якщо діти достатньо добре засвоїли матеріал, то це завдання можна
запропонувати їм для самостійного розв'язання з перевіркою в парах.

3)№5, с. 43. Гра „Укуточку природи”.
Вихователь пропонує дітям „посадити” цибулю, поспостерігати й

розповісти про те, які зміни відбуваються з цибулею.
1$ша дитина:
– У моєї цибульки 3 корінці й 1 зелений листочок.
2$га дитина:
– У моєї цибульки збільшилися корінці та з'явилися 2 зелених

листочки додався один зелений листок.
3$тя дитина:
– У моєї цибульки стало більше корінців і стало 3 зелених листочки,

додався ще один зелений листочок.
4$та дитина:
– Треба намалювати цибулинку, у котрої ще більше корінців і 4 зелеC

них листочки, тому що число листочків збільшується на 1.

V. Повторення.

Гру можна повторити кілька разів. На роль Точки вибирають різних
дітей.
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Заняття
23

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – складаний метр, палички, рисунки ламаних

ліній і фігур, обмежених ламаними лініями; малюнок: блискавка над
дубом.

Роздавальний – палички, кольорові олівці, аркуші паперу, лінійка.

– Спробуйте полічити, скільки відрізків складають нашу ламану
лінію.

– Яку лінію нагадує вам метр?
– А зараз я „зламаю” метр. Яка лінія вийшла? (Діти пропонують

власні варіанти й приходять до назви – )ламана.

1)Формування уявлень про ламанулінію.
а) – Відгадайте загадку:

Вогняна стріла
Дуб зламала біля села. ( )Блискавка

– Яка має таку величезну силу, що може зламати могутнійстріла
дуб?

– Як найчастіше малюють блискавку?
Кілька дітей пропонують свої варіанти рисунків, із них

вихователь обирає такий, який є найбільш зручним для
обговорення нового поняття, наприклад:

– Що нагадує вам цей рисунок? Скільки тут відрізків?
б)Робота зі складанимметром.
– Чи знайомий вам цей предмет? Яка його назва? Що ви про нього

знаєте? ( )Це складанийметр, ним вимірюютьпредмети.

І. Знайомство з поняттями ламана лінія, многокутник.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) познайомити з поняттями ламана лінія, много$
кутник;
2) продовжити формування уявлень про властивості
предметів, взаємозв'язок цілогота частин, склад числа 3.

ТЕМА: "Ламана лінія, многокутник"
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Діти беруться за мотузку двома руками й утворюють коло:

ІІ. Фізкультхвилинка.

Діти лічать відрізки та пропонують свої варіанти. Вихователь
підводить їх до назв: кутник, кутник, кутник.п'яти шести семи

– А здогадайтесь, як усі ці фігури називають словом?одним
Якщо діти не запропонують загальноприйнятої назви ,многокутник

можна залишити цю проблему для подальшого обговорення, щоб вони
подумали вдома, дізналися в брата, сестри, батьків. Потім до цього
питання можна повернутися на наступному занятті.

– Покажіть кінці в замкненої ламаної лінії, у незамкненої. (У
замкненої лінії немає кінців, а в незамкненої їх два.)

3)Знайомство з поняттям„многокутник”.
– Намалюйте замкнену ламану лінію з трьох відрізків. Що це?

( ) Зафарбуйте область усередині триктуника в синій колір.Трикутник.
– Тепер намалюйте замкнену ламану лінію з чотирьох відрізків.

„СкількиCцеCкутник”? ( кутник.) Чому? ( )Чотири Унього чотири кути.
– А як можна назвати ці фігури? Чому?

– Спробуйте викласти й намалювати пряму, криву, ламану лінії.
Скільки відрізків складають вашу ламану лінію?

– Порівняйте ламані лінії. Як їх можна назвати? (Ялинка й пила;
замкненатанезамкнена лінії.)

2)Порівнянняліній.
– Що спільного й що відмінного в лініях? (Це незамкнені лінії, але

перша лінія пряма, друга крива, атретя ламана.– – – )
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1)№1, с. 44.
Вихователь пропонує дітям знайти спільну властивість усіх ліній на

рисунку – це ламані лінії.
Потім він пропонує їм знайти зайву ламану лінію. Це може бути

ламана лінія, розміщена посередині: вона складається з 4 відрізків, а
решта – з п'яти. З іншого боку, ламана лінія, розміщена справа, є
замкненою (п'ятикутник), а решта – незамкнені.

Для формування креслярських умінь можна запропонувати дітям
обвести ламані лінії по лінійці кольоровими олівцями, позначити кінціC
вузлики незамкнених ламаних ліній.

2)№2, с. 44. Гра: „Нащоце схоже?”
Вихователь питає дітей:
– Погляньте на рисунок: де заховалися відрізки?
– Де сховалися ламані лінії, криві лінії?
На завершення можна запропонувати дітям знайти відомі їм лінії в

навколишньому оточенні.
3)№4, с. 45.
У завданні формується уявлення про трикутника,вершини

закріплюються креслярські вміння.
Це завдання можна виконати у формі гриCзмагання. Дітям

пропонується відгадати, що вийде, якщо сполучити відрізками точки в
одному з двох віконець усіма можливими способами. Потім вони будують
відрізки за допомогою лінійки й перевіряють свої версії. Виграє той, хто
виконає побудови швидше й акуратніше. Переможці отримують призи:
жетони, малюнки тощо.

У процесі побудови вихователь вводить до мовленнєвої практики
термін трикутника, уточнює з дітьми, скільки в трикутникавершина
сторін, кутів і вершин.

ІІІ. Закріплення понять ламана лінія, многокутник.

Нумо, станьте всі у коло,
Всі у коло, всі у коло.
Скоро підемо до школи,
Всі до школи, всі до школи...

Після цього вихователь дає їм завдання:
– Перетворіть коло на триктуник. Чому його так назвали? (Три кути,

три сторони.)
– Тепер перетворіть його на чотирикутник. Що означає слово

чотирикутник?
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1)№5, с. 45.
У завданні повторюються цифри 1–3, закріплюється вміння виділяC

ти властивості предметів. Вихователь питає дітей:
– Що цікавого в фігурах на рисунку? (Діти висловлюються: на

фігурах написано цифри, є круги, трикутники тощо.)
– Що вам нагадують ці фігури? ( )Наприклад, різнобарвні камінці.
– Зла чаклунка зачаклувала їх, зробивши безбарвними. Залишилося

лише 4 кольорові камінці. Розфарбуйте їх знову! Але спочатку треба
розгадати їхню таємницю – яка тут закономірність? (У червоний колір
потрібно зафарбувати фігури з цифрою 1, у зелений – із цифрою 2, і в
жовтий– із цифрою 3.)

– Розфарбуйте всі фігури, не порушуючи закономірності. ПоспішайC
те повільно!

Перевірка – взаємна в парах.
2)№6, с. 45.
У завданні повторюється зміст додавання та віднімання, взаємоC

зв'язок цілого й частин, закріплюються навички лічби в межах 3.
– Знайдіть зайвий малюнок. ( –Гусінь: решта малюнків дерева; дуб:

рештамалюнків маленькі.– )
– На які групи можна розбити всі дерева? (Листяні дерева та хвойні

– – )1 і 2, великітамаленькі 1 і 2.
Потім вихователь пропонує дітям скласти числові рівності для

одного з розбиттів (наприклад, за розміром). Завдання виконується з
використанням дидактичного матеріалу – рисунків, геометричних фігур.
Можливі відповіді дітей:

– До 2 маленьких дерев додамо 1 велике, отримаємо 3 дерева: 2 + 1 = 3.
– Тепер до 1 великого дерева додамо 2 маленьких, знову отримаємо

3 дерева: 1 + 2 = 3.
– Віднімемо (зрубаємо) 2 маленьких дерева, залишиться 1 велике

дерево: 3 – 2 = 1.

V. Повторення.

На підлозі „окреслюється ” велике коло. Один із гравців – „рибалка”
– знаходиться в центрі кола, він присідає навпочіпки. Решта – „рибки”,
обступивши коло, хором говорять: „Рибалочко, рибалочко, спіймай на
гачок!”

На останньому слові „рибалочка” схоплюється, вибігає з кола й
починає ганятися за „рибками”, котрі розбігаються по всій кімнаті.

IV. Фізкультхвилинка: „Рибалка та рибки”.
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– З якими лініями ви сьогодні познайомилися? Знайдіть їх в оточенC
ні. Молодці!

– Чому вони так називаються? Із чого складаються?
– Удома в зафарбуйте всі трикутники якимCнебудь одним кольоC№3

ром, чотирикутники – іншим кольором, а п'ятикутники – третім.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– Якщо віднімемо 1 велике дерево, то залишиться 2 маленьких
дерева: 3 – 1 = 2.

3)Гра „Будівельники”.
Рисування візерунків у клітинках розвиває в дітей акуратність,

увагу, уміння знаходити закономірності. Тут же тренуються дрібні м'язи
руки – триває підготовка дітей до письма цифр.

Звичайно діти рисують візерунки вдома або в другій половині дня,
але іноді цю роботу можна включати до занять, щоб з'ясувати рівень
сформованості в дітей перелічених вище вмінь і, у разі потреби,
запропонувати їм індивідуальний план роботи.

Вихователь може провести цю роботу у формі гри, запропонувавши
дітям домалювати фігури в рядках, мотивуючи це значущим для них
чином: будуємо башти, фортеці, замки, паркан навколо дачі тощо.

Заняття
24

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – зображення 4 грибів і 4 їжаченят, жука, крісла,

столових ножів; геометричні фігури.
Роздавальний – фішки доміно; геометричні фігури, палички, монеC

ти: 5 монет по 1 коп., 1 монета в 3 коп. і 2 монети по 2 коп.

1)Утворення числа 4.
а) Вихователь розповідає дітям історію про їжаків:

І. Знайомство з числом і цифрою 4.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) познайомити з утворенням числа 4, складом
числа4,цифрою4;
2) сформувати вміння співвідносити цифру 4 із кількістю
предметів, позначати число 4 чотирматочками;
3) закріпити вміння розбивати групу фігур на частини за
різними ознаками.

ТЕМА: "Число 4.Цифра 4"
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– Покладіть 3 круги, додайте 1 квадрат. Скільки у вас стало фігур
разом? ( ) Як отримали 4? ( )4 Дотрьохкругівдодалиодинквадрат:3+1=4.

– Як поCіншому розбити ці фігури на групи? ( три1$й варіант:
маленькі фігури й одна велика; три сині фігури й одна2$й варіант:
червона. )Знову 3+ 1= 4.

Якщо діти запропонують скласти рівність 1 + 3 = 4, то можна
поговорити про те, що при перестановці частин результат їхнього
об'єднання залишиться незмінним.

2)Склад числа 4.
Вихователь читає веселі задачі у віршах, а діти по ходу читання

викладають фігури в себе на парті й знаходять відповідь на питання
задачі:

– Як вийшло число 4? ( )Дотрьох додалище один.
б) На столах у дітей геометричні фігури, кожен працює з

роздавальним матеріалом. Усі операції дублюються на фланелеграфі з
демонстраційним матеріалом.

– Скільки їжаків? ( ) Скільки грибів? ( )4 3
– Порівняйте, що більше: кількість їжаків чи кількість грибів?
– Як зробити порівну? ( )Треба додатище один грибок.
На дошці показується рисунок і запис:

– Були собі їжаки: тато, мати, дочка й синочок. Пішли вони одного
разу до лісу по гриби. ТатоCїжак знайшов великий білий гриб. МатиC
їжачиха принесла підберезник. Дочка знайшла лисичку. А синочок увесь
ліс оббігав – нічого не знайшов.

Протягом розповіді двоє дітей викладають на дошці малюнки: один –
із зображенням їжаків, а другий – із зображенням грибів.

3        +        1         =         4

+ =

ч чс с
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У кожної було по четверо дитинчат –
Четверо веселих смішних поросят.

Викидаються чотири пальці на кожній руці:

Дві свинки на фермі жили
І між собою вони дружили.

Пальці стиснуто в кулачки, обидва великі пальці відставлено:

ІІ. Фізкультхвилинка: „Дві свинки” (пальчикова гра).

– Який четвертий день тижня?
– Які чотири пори року?
– Як набрати 4 гривні? ( )2+ 2, 1 + 1+ 2, 1 + 1+ 1+ 1тощо.

– Викладіть цифру 4 з паличок:

За трьома чотири вирушають, Чотири – це стілець, дивись,
Гострий лікоть випинають. Що я перевернув колись.

( ) ( )С.Маршак Г. Вієру

На дошці вихователь робить записи, які розкривають склад числа 4:
3 + 1               1 + 1 + 1 + 1               1 + 1 + 2               2 + 2

Можна запропонувати дітям пошукати інші варіанти (1 + 3, 1 + 2 + 1,
2 + 1 + 1) і обґрунтувати їх. Тут вони знову згадують й проговорюють переC
ставну властивість додавання.

3)Знайомство з цифрою4.
– Погляньте, як позначається число 4. На що схожа ця цифра?

в) Якось четверо хлоп'ят
Чотирьох пасли телят.
Враз один із пастушків
Мову про лічбу завів:
– Скільки ніжок у столі?
Скільки крил у двох орлів?
Скільки стін будинок має?
Хто з вас швидше відгадає?

б) Три веселі киці
Грались на травиці.
Рижик теж до них підбіг.
Скільки кошенят усіх?

а) Каже матиCквочка:
– В мене два синочки
І дві дочки.
Скільки ж діточок у квочки?

2 + 2

+

3 + 1

+

1 + 1 + 1 + 1

+ + +
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1)№1, с. 46.
Діти граються в „Школу”. Вихователь пропонує їм прочитати числа

вгорі сторінки в прямому та зворотному порядку: від 1 до 4 і від 4 до 1:
– Повторимо разом по порядку: 1, 2, 3, 4. Як змінюється кожне

наступне число? ( )Наступне число збільшується на 1.
– Прочитаємо числа хором у зворотному порядку: Як тепер

змінюються числа? ( )Вони зменшуються на 1.
– Розгляньте фішки доміно. Скільки точок можуть скласти 4? (4 рази

по 1, 2 і 2, 3 і 1, 1 і 3.)
Вихователь виставляє на дошці рівності відповідно до того, які

варіанти пропонують діти:
4 = 1 + 1 + 1 + 1 4 = 3 + 1
4 = 2 + 2 4 = 1 + 3

2)№2, с. 46.
У завданні формується вміння співвідносити цифри 1 – 4 із кількістю

предметів і позначати числа 1 – 4 точками.
– Розгляньте рисунки. Чому у квадратику, котрий сполучили з

курчатами, поставлено 2 точки? ( )Нарисунку 2 курчат.
– Чому в кружечку, котрий сполучили з кошеням, стоїть цифра 1?

( )Намалюнку 1 кошеня.
– Що ж потрібно зробити в цьому завданні? (Записувати в кружечку,

сполученому з рисунком, відповідну цифру, а у квадратику – відповідне
числоточок.)

Потім діти протягом 2C3 хв самостійно закінчують малюнок. РозC
в'язання перевіряється в парах за готовим зразком. Успішно виконані
завдання відзначаються, діти отримують заохочення.

3)№3, с. 47.
У завданні закріплюється образ цифри 4 у зоровій і моторній пам'яті.

Спочатку вихователь пропонує дітям відтворити цифру 4 у різних рухах:
– Уявіть собі, що в небі пролетів літак і залишив слід у вигляді цифри

4. Обведіть його пальчиком у повітрі.

ІІІ. Закріплення уявлень про число 4 і цифру 4.

Великі пальці піджати, решта „танцюють” по столу:
І разом всі вісім любили грати,
В водичці хлюпатись і танцювати.

Усі пальці знову стискаються в кулачки:
А вечір настане до мам вони біжать,
Вкладаються тісно і разом всі сплять.
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№4, с. 47.
У завданні повторюються властивості предметів – колір, форма,

розмір, формується вміння розбивати групу фігур на частини за різними
ознаками. Завдання виконується самостійно з самоперевіркою за готовим
зразком:

а) за кольором: б) за формою: в) за розміром:

V. Повторення.

Човен хитається серед води. нахиляннятулуба вліво і вправо,
руки в сторони

Плеще об хвилю весло. сплески долонямиперед грудьми
і за спиною

В місячнім сяйві біліють сади, повороти тулуба вліво$
вправо

руки вгору із стисканнямпальців
у кулак

Здалеку видно село. поворот голови вліво і вправо,
кисті рук до чола

IV. Фізкультхвилинка (на мелодію української народної пісні
„Човен хитається серед води”).

– Як намалював би її Буратіно, футболіст, маляр?
Можна запропонувати дітям виліпити цифру 4 з пластиліна, обвести

її пальчиком по картонці з прорізом цифри 4. Потім діти в зошиті
обводять її олівцем по стрілках і домальовують рисунок.

4)№5, с. 47. Гра: „Четвертий зайвий”.–
а) – Розгляньте рисунки. Яку спільну назву можна для них підібраC

ти? ( )Засоби пересування,транспорт.
– Який рисунок, на ваш погляд, є зайвим? Чому?
Діти пропонують свої варіанти й обґрунтовують їх. Наприклад,

вертоліт – він літає в повітрі, а решта плавають по воді.
б) – Розгляньте рисунок у першому завданні. Хто з них четвертий

зайвий? Чому? (Наприклад, жук – він вміє літати, а решта ні; жук – у
нього є вуса, а в рештинемає.)
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– Що сподобалося сьогодні на занятті? Які були складнощі?
– З яким числом познайомились? Як можна отримати число 4?
– Молодці! Удома намалюйте малюнок про число 4 і закінчіть візеруC

нок у клітинках, продовжуючи закономірність.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

Заняття
25

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – гра „Залізниця” (або ілюстрація, котра замінює

її); модель кута; смужки паперу; лінійка, маркери, ножиці; геометричні
фігури до .№3$4, с. 48

Роздавальний – палички, смужки паперу, лінійки, аркуші паперу
для викреслювання кутів, кольорові олівці.

1)Гра: „Подорож залізницею”.
На даному етапі не дається жодних визначень і алгоритмів порівнянC

ня кутів. У дітей формуються лише загальні уявлення про кути та вміння
розпізнавати їх у предметах навколишнього оточення.

Знайомство з поняттям кута можна провести з використанням
ігрової ситуації. Наприклад, два потяги вирушають із різних міст до
однієї й тієї самої станції. Діти можуть працювати з грою на столі або на
підлозі, рухатися на класу. На дошці рух моделюється за допомогою
смужок паперу:

І. Формування уявлень про кут.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) сформувати уявлення про різні види кутів –
прямий, гострий,тупий;
2) закріпити знання цифр 1 – 4, лічбу до 4, знання складу
числа 4, зміст додавання й віднімання, взаємозв'язок між
частиноютацілим, поняттямногокутника.

ТЕМА: "Кут"
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Підняли руки, потягнулися потягування
до сонечка дерева.
Подув вітер – нахиляннятулуба з піднятими
гойдаємо руками, догори руками
А поїзд наш поїхав далі – колові рухи руками, зігнутими у
чухCчухCчух. ліктях

ІІ. Фізкультхвилинка.

– Побудуйте тупі кути з олівців, зі смужок паперу.
– Які кути менше від прямого? ( ) Які кути більше від прямоCГострі.

го? ( )Тупі.

– Поставте сторони кута, щоб вийшов кут, як у края столу, края
книги. Такі кути називають кутами.прямими

– А чи є кути в круга? У яких геометричних фігур вони є? (Прямо$
кутник, квадрат.)

– Продовжуйте збільшувати кут, розсувати його сторони. Маленькі
кути ми назвали гострими. А як ви назвете великі кути?

Діти пропонують свої варіанти, потім вихователь знайомить їх із
загальноприйнятою назвою – кути.тупі

– Дві дороги „зустрілися”, перетнулися в одній точці. Вийшов .кут
Точка перетину – кута, промені – кута.вершина сторони

2) –Знайомствозрізнимивидамикутів прямим,гострим,тупим.
Діти знаходять кути в навколишньому оточенні, показують їхні

вершини й сторони, а потім самі викладають моделі кутів із паличок або
смужок паперу.

– Покладіть 2 палички так, щоб кут вийшов
гострийCгострий, як ніж або ножиці.

– Будемо тепер збільшувати кут, розсувати його в різні боки. На що
це схоже? ( )На стрілки годинника, віяло, 2 кінці ножицьтощо.
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Діти стають парами один перед одним. Один з пари „малює” у повітрі
замкнену ламану лінію. Другий повинен відгадати й повторити фігуру.
Потім ролі міняються.

IV. Фізкультхвилинка: „Малюємо в повітрі”.

3)№4, с. 48.
У завданні закріплюється порядкова лічба до 4, уміння розпізнавати

кути, креслити відрізки за допомогою лінійки. Діти сполучають по
порядку вершини чотирикутників, установлюють вид кутів. Вони мають
помітити, що перша фігура – прямокутник, а друга – квадрат.

2)№3, с. 48.
У завданні формується уявлення про кути многокутника, уміння

знаходити прямі, гості й тупі кути многокутників. Робота ведеться з
використанням демонстраційного матеріалу.

– Розгляньте геометричні фігури. Що в них спільного? Як можна
назвати їх усіх разом? (Замкнені ламані лінії, многокутники, чотири$
кутники.)

– Знайдіть вершини кутів у першого чотирикутника. Який кут
позначено чорним кольором? ( ) Пунктиром? ( )Прямий. Гострий.

Діти висловлюють власні думки. Вихователь для перевірки правильC
ності відповіді прикладає до відповідного кута модель прямого кута.

– Що потрібно зробити в цьому завданні, на вашу думку? (Показати
кольором, які кути прямі, гострі аботупі.)

– Позначте прямі кути червоним кольором, гострі – зеленим, а тупі –
жовтим.

Діти працюють у парах, потім їхнє розв'язання перевіряється
фронтально.

1)№1+2, с. 48.
У завданнях закріплюються уявлення про кути, формується вміння

знаходити кути в предметах навколишнього оточення.
– Розгляньте рисуки. Де „сховалися” прямі кути, гострі кути, тупі

кути?
– У багатьох предметах нашої кімнати „сховались” прямі, гострі й

тупі кути. Спробуйте їх знайти.
Діти працюють у командах, пропонують свої версії. За кожну праC

вильну відповідь присуджується очко. Перемагає команда, яка набрала
найбільшу кількість очок.

ІІІ. Закріплення уявлень про кути.



97

№6, с. 49.
У завданні закріплюється зміст додавання й віднімання, взаємоC

зв'язок між частиною та цілим.
Залежно від рівня підготовки дітей, завдання можна виконати

фронтально, з коментуванням його дітьми, самостійно з наступною самоC
перевіркою. Фронтальне обговорення ходу виконання завдання можна
провести з використанням предметних дій дітей з демонстраційним і
роздаточним матеріалом:

– З яких фігур складаються частини, котрі ми складаємо? (Перша
частина – 1 трикутник, а друга – 3 квадрати; ціле – 1 трикутник і
3 квадрати.)

– Скільки всього фігур? ( ) Допишіть рівність. ( )4 1+ 3= 4
– Чим будуть відрізнятися перші два рядки? (Зміниться порядок: у

першому мішечку будуть 3 квадрати, а в другому – 1 трикутник.)
Дорисуйте їх.

– Що запишемо в клітинках? Чому? (У першій клітинці пишемо
цифру 3, оскільки в першому мішку 3 квадрати. У другій клітинці –
цифру 1, оскільки в другому мішку 1 трикутник. У великому мішку
4фігури, отже, 3 + 1= 4.)

– Що потрібно дорисувати й дописати в третьому рядку? (У великому
мішку 4 фігури: 1 трикутник і 3 квадрати. Узяли 1 трикутник,
значить, залишаться 3 квадрати. 4 – 1= 3.)

– Чим буде відрізнятися від третього рядка четвертий рядок? (Із
цілого будемо віднімати другу частину – 3 квадрати. 1 три$) Що вийде? (
кутник. 4 – 3= 1) Допишіть рівність. ( )

У процесі обговорення корисно ще раз проговорити відомі дітям

№5, с. 49.
У завданні закріплюється склад числа 4, взаємозв'язок між частиC

ною та цілим.
– Скільки листків на гілці? ( ) Дорисуйте листочки так, щоб їхОдин.

стало 4. Скільки листочків ви дорисуєте? ( )3
– Яку цифру треба вставити в порожнє „віконце”? ( )Цифру 3
– Що вийшло?
Аналогічно розбираються другий і третій рисунки. Таким чином,

діти повторюють різні способи розбиття числа 4 на частини: 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1.
Тут же можна проговорити різні випадки віднімання з числа 4:
– Скільки залишиться, якщо з 4 відняти 1, 2, 3?

V. Повторення.
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Четвертий зайвий, бо в нього з димаря йде дим, а в решти будинків – ні.

– Що вам сьогодні сподобалося на занятті? Які були складнощі?
– Покажіть руками гострий кут, прямий кут, тупий кут. Молодці!
– Удома домалюйте візерунок у клітинках і розфарбуйте зайвий будиC

ночок у . Спробуйте знайти якомога більше варіантів розв'язання.№7
Примітка:
При виконанні завдання може вийти так, що всі будиночки№7, с. 49

будуть розфарбовані. Важливо, щоб діти змогли обґрунтувати вибір як
зайвого кожного з будиночків:

Перший зайвий, оскільки в нього дах череп'яний, а в решти будинків
– залізний.

Другий зайвий, оскільки в нього одне віконце, а в решти будинків –
по два.

Третій зайвий, бо в нього дах трикутної форми, а в решти будиночків
– чотирикутної.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

висновки:
– .Ціле дорівнює сумі частин
– .Якщо з цілого відняти одну частину,то вийде друга частина
Важливо, щоб діти зрозуміли, що в усіх отриманих рівностях із

фігурами однакові частини й ціле. Так само в усіх числових рівностях 1 і
3 – це частини, а 4 – ціле. Для наочності частини в усіх рівностях можна
підкреслити, а ціле – обвести в кружок.

1 + 3 = 4 4 – 1 = 3
3 + 1 = 4 4 – 3 = 1

Заняття
26

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – зображення жабеняти, набір із 4 смужок

довжиною по 20 см (синя, червона, зелена, жовта), цифри 1 – 4, кружки
діаметром 5C7 см (червоні, зелені, жовті, коричневі), модель числового

МЕТА: 1) сформувати уявлення про числовий відрізок,
прийоми прилічування та відлічування одиниць за допомо$
гоючисловоговідрізка;
2) закріпити зміст додавання та віднімання, взаємо$
зв'язок цілого й частин, уміння з лічби та склад чисел у
межах 4, просторові відношення.

ТЕМА: "Числовий відрізок"
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відрізка з розміткою до 10.
Роздавальний – набір із 4 смужок довжиною по 7 см (синя, червона,

зелена, жовта), цифри 1 – 4.

– Жабеня дуже зраділо новому знайомому й заспівало йому пісеньку.
Але тут з'ясувалося, що Кульбабка – теж квітка, і тому не може скласти
йому компанію. Вони попрощалися. Жабеня перестрибнуло через

– Який ти гарний, великий, – здивувалося Жабеня й запропонувало
Червоному Маку подорожувати разом. Але Мак пояснив, що квіти не
можуть подорожувати. Засмучене Жабеня попрощалося й зробило ще
один стрибок. Новим знайомим Жабеняти виявилася Золота Кульбабка.

Викладається червона смужка з цифрою з цифрою 3 на кінці:

– Перший стрибок привів малюка на зелену галявину. О, як гарно
було навкруги! Він зробив ще один такий самий стрибок і опинився поруч
із Червоним Маком.

Викладається зелена смужка, на кінці котрої ставиться цифра 2:

1)Знайомство з числовим відрізком.
Побудову числового відрізка можна пов'язати з подорожжю якогоC

небудь казкового персонажа, тварини, виду транспорту. Наприклад,
можна розповісти дітям таку історію.

– На березі синього озера жило маленьке веселе Жабеня. (На дошці –
малюнок веселого Жабеняти.) Воно було ще дуже мале, і мати не
дозволяла йому гуляти далеко від дому. Але одного разу Жабеня вийшло
з дому й озирнулося навкруги: світило сонце, співали птахи, квітнули
чудові квіти. „Досить мені бавитися біля дому, – подумало воно. – Час
уже й світ подивиться, і себе показати. Я вже дорослий!” І Жабеня
зробило довжелезний стрибок і переплигнуло через озеро.

На дошці викладається синя смужка, у кінці котрої ставиться цифра
1. Діти виконують ті самі дії з роздавальним матеріалом:

І. Формування уявлень про числовий відрізок.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1

1 2

1 2 3



100

1)№1, с. 50.
– З якої точки почала подорож Гусінь? ( )Зточки 2.
– Скільки „кроків” і в який бік вона зробила? (Вона „зробила крок”

вправо на 1 одиницю.)
– У якій точці вона опинилась? ( )Уточці 3.
– Що вийшло? ( )2+ 1= 3

ІІІ. Закріплення уявлень про числовий відрізок.

Дві шеренги стають одна навпроти одної на відстані двох метрів.
Керівник подає команду: „У річку, гоп!” – усі стрибають уперед. „На
берег, гоп!” – усі стрибають назад. Якщо одну й ту саму команду
повторюють кілька разів, усі повинні стояти на місці. („У річку, гоп!” –
усі стрибають. Знову: „У річку, гоп!” – усі повинні стояти). Хто стрибнув,
вибуває з гри. Гра триває доти, поки з шеренги не вийде останній гравець.
Стрибки виконувати на двох ногах, уважно приземляючись.

ІІ. Фізкультхвилинка: „У річку, гоп!”.

Діти висловлюються. Потім вони можуть розповісти про те, як
скінчилася ця казкова історія та Жабеня потрапило додому. За
допомогою питань вихователя з'ясовується, що:

1) з маленьких відрізків зробився великий – ;числовий відрізок
2) на числовому відрізку відкладено (одиничні) відрізки;рівні
3) кожне число показує, скільки таких відрізків покладено;
4) при русі по числовому відрізку вправо число збільшується на 1 –

"додаємо один крок";
5) при русі вліво кожне число зменшується на 1 – "віднімаємо один

крок" (одну за одною прибираємо кольорові смужки).
2)Робота змоделлючислового відрізка.
– Числовий відрізок, котрий склало Жабеня – чарівний, по ньому

можна легко та швидко лічити: щоб додати до числа одиницю, потрібно
зробити стрибок направо, а щоб відняти – наліво. Спробуйте полічити:

1 + 1 = 2 – 1 =
2 + 1 = 3 – 1 =
3 + 1 = 4 – 1 =

галявинку з кульбабками й опинилося на великому горбку. (З'являється
жовта смужка й цифра 4.) Втомилося й вирішило відпочити. Сіло на
горбку, озирнулося й побачило… Що ж побачило Жабеня?

1 2 3 4
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1)№3, с. 50.
У завданні закріплюється розуміння взаємозв'язку між цілим і

частиною, уявлення про склад числа 4.
– Розгляньте малюнки. Яку спільну назву можна підібрати до 1Cго

малюнка, до 2Cго, до 3Cго? ( )Дерева, фрукти, іграшки.
– На які групи можна розбити дерева на 1Cму малюнку? (Берези та

ялинка. 1 + 3 = 4; 3 + 1 = 4; 4 – 1 = 3;) Допишіть і поясніть рівності (
4 – 3= 1.)

V. Повторення.

Раз – підняти руки вгору, нахиляннятулуба вперед,торкаючись
Два – нагнутися додолу. рукамипідлоги
Не згинайте, діти, ноги,
Як торкаєтесь підлоги.
Три, чотири – прямо стати,
Будем знову починати.
Руки – в боки,
Нахилилися вперед,
Нахилилися назад нахиляннятулуба вперед$назад,
І направо, і наліво, вправо$вліво
Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири – стрибки намісці
Набираємося сили.
Нахилились, повернулись,
До товариша всміхнулись.

IV. Фізкультхвилинка: „Малюємо в повітрі”.

– Тепер допоможіть Гусіні повернутися додому. З якої точки вона
почне рух? ( )Зточки 3.

– У який бік вона поповзе? ( )Уліво.
– На скільки одиниць? ( )На1 одиницю.
– А що вийшло тепер? ( )3 – 1= 2
– Що відбувається при русі по числовому відрізку вправо, вліво? (При

русі вправо числа збільшуються, априрусі вліво зменшуються.– )
2)№2, с. 50.
– Розкажіть про подорож Мурашки й допишіть рівність. (Мурашка

вийшов з точки 3, пройшов праворуч 1 одиницю й потрапив до точки 4.
Отже, 3 + 1= 4.)

– Як Мурашці повернутися додому, коли дощик закінчиться? (З
точки 4треба зробити 1 крок ліворуч: 4 – 1= 3.)
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– Що найбільше сподобалося на занятті? Про що дізналися?
– Як збільшити число по числовому відрізку? Як зменшити?
– Молодці! А тепер погляньте, що відбувається на вулиці ( ). Хто№5

йде направо, наліво? Удома обведіть пішоходів, котрі йдуть направо,
червоним кольором, тих, хто йде наліво, – синім.

– Дорисуйте фігури в клітинках. Зверніть увагу на те, що ніжка
палички стоїть на середині клітинки, а голова притулилася до правого
верхнього кута.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– На які групи можна розбити фрукти на 2Cму малюнку? (Груші та
яблука. 2 + 2= 4; 4 – 2= 2.) Допишіть і поясніть рівності ( )

Діти дописують рівності з коментуванням, проговорюючи вголос
обґрунтування розв'язання. По кожній рівності одна дитина працює біля
дошки, потім діти міняються. Останній стовпчик можна запропонувати
для самостійного розв'язання з наступною самоперевіркою на занятті.

2)№4, с. 51.
У завданні закріплюється розуміння змісту додавання та віднімання:
– Як знайти ціле? Як знайти частину?
– У якому рядку частини складаються в загальну суму? ( )Удругому.
– Назвіть частини. Чому дорівнює ціле? Який знак ставиться при

додаванні? Поставте в 2Cму рядку знак "+".
– У якому рядку з цілого віднімають частину? ( )Упершому.
– Назвіть ціле. Назвіть частину, котру віднімають. Яка частина залиC

шиться?
– Який знак ставиться між цілим і частиною при відніманні? ПоставC

те в 1Cму рядку знак "–".

Заняття
27

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – геометричні фігури, картки з цифрами 1 – 5,

моделі кутів, моделі числового відрізка, кістки доміно, зображення
білки, зайчика, 5 горіхів, 5 морквинок.

Роздавальний – набір монет: 9 монет по 1 коп. і 3 монети по 2 коп.;

МЕТА: 1) познайомити з утворенням і складом числа 5, із
цифрою5;
2) закріпити знання цифр 1 – 4, поняття многокутника,
числового відрізка.

ТЕМА: "Число 5.Цифра 5"
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палички, смужки паперу, геометричне лото, моделі кутів, кольорові
олівці, нелінований білий папір, лінійка.

На скільки збільшилося число звірів? ( ) Скільки їх стало?На один.
( ) Як це записати? ( )П'ять. 5 – 1= 4

– Чи вистачить усім горішків? Як зробити порівну? (Додати один
горішок: 4 + 1= 5.Виконуються відповідні предметні дії.)

– Ведмедик побіг грати у футбол й забрав свій горіх. Скільки стало
звірів? Скільки стало горішків?( )5 – 1= 4

2)Знайомство з цифрою5.
Дуже любить танцювать
На папері цифра „п'ять”.
Вправо руку простягнула,
Вліво ніжку підвернула.

3)Подорожпо числовому відрізку.
– Пригостившися, звірята вирушили гуляти по числовому відрізку.

– Потім до Білочки завітало Лисеня. (На дошці виставляється фігуC
ра, на парті – квадратик.)

1)Гра: „Гостини в Зайчика”.
– До Білочки в гості прийшли Зайчик, Ведмедик і Вовченя.

(Вихователь виставляє на дошці звірів, а діти на партах – квадратики
замість звірів.)

– Білочка пригостила всіх горішками. (На дошці напроти кожної
тварини виставляється по 1 горіху. Діти навпроти квадратиків
розкладають кружки.) Чи всім вистачило горішків? Скільки гостей?
Скільки горішків? ( )І гостей, і горішків порівну – по 4.

І. Знайомство з числом 5 і цифрою 5.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

54321
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Хто ж там, хто вже так втомився
І наліво нахилився?
Треба дружно всім нам встати, вийти з$за парт
Фізкультпаузу почати.
Сонце спить, небо спить, очі закриті долонями
Навіть вітер не шумить.
РаноCвранці сонце встало відкрити очі і підняти голови
І проміння всім послало. піднятися на носки, руки

під$
нести вгору, розвести у сторони

ІІ. Фізкультхвилинка.

Дійшли вони до цифри 4. А що далі? Як їм прийти в точку 5?
(Потрібно зробити 1 крок праворуч – тоді число 4 збільшиться на 1 і
вийде 5.)

– Як їм повернутися в точку 4? ( –Треба зробити 1 крок ліворуч число
5 зменшиться на 1 і вийде 4.)

До кожного кроку діти добирають одну з рівностей, виставлених на
дошці: 4 + 1 = 5 та 5 – 1 = 4.

4)Склад числа 5.
а) Діти розглядають фішки доміно й пропонують різні варіанти

розбиття 5 точок на 2 групи.
б) „Весела задачка”.
Для відповіді на поставлене у вірші питання діти викладають на

партах фігури геометричного лото.
В зоопарку мавпенята
Повсідались на канаті.
Найспритніший ловить муху,
Інший чухає за вухом,
Той кумедно гримасує,
Менший яблуком ласує.
А останній скочив вниз
Й на хвості своїм завис.
Запитання до малят:
Скільки було мавпенят? ( )П'ятеро

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5+ + + +

в) Робота з монетами.

1 11 1 1 12 1 12 2 1
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Діти об’єднуються у п'ятірки, отримують свій порядковий номер –
табличку, шикуються в лінійку по порядку та запам'ятовують своє місце.

За сигналом всі розбігаються по кімнаті. На рахунок 3 кожен
повинен стати на своє місце. Виграє команда, котра не „розсипалася”.

IV. Фізкультхвилинка: „Плутанина”.

1)№1, с. 52.
а) На дошці цифри: 1, 4, 5, 3, 2
– Чи правильно „вишикувалися” цифри?
– Назвіть числа, починаючи з найменшого й закінчуючи найбільшим.
– На скільки кожне наступне число більше за попереднє?
– Прочитайте числа у зворотному порядку, починаючи з найбільшого

та закінчуючи найменшим. На скільки зменшуються числа?
б) – Погляньте на числовий відрізок? Як отримали число 5? (Відчисла

4зробиликроквправонаодиницю,дочисла4додалиодиницю:4+1=5)
– Як із 5 знову отримати 4? ( )5 – 1= 4
в) „Доміно”.
– Як поCрізному „набрати” число 5?
г) – Який п'ятий день тижня? Який п'ятий місяць року?
д) – Що ще на малюнку пов'язано з числом 5? (5 іграшок, 5 точок на

гральному кубику,танцюристка$цифра 5.)
2)№2, с. 52.
У завданні закріплюється вміння зіставляти цифри 1 – 5 із кількістю

предметів.
– Діти, чому на першому рисунку закреслено всі цифри, крім 4?

( )Нарисовано 4 яблука.
– Що тут потрібно зробити, на вашу думку? (Підібрати потрібну

цифру, а решту закреслити.)
– Як потрібно закреслювати? ( )Хрест$нахрест, червоним олівцем.
Завдання виконується з коментуванням, наприклад:
– На 2Cму рисунку нарисовано 5 ґудзиків. Вибираємо цифру 5, а

решту закреслюємо.
3)№4, с. 53.
– Діти, який подарунок ви хотіли б зробити мамі? (Діти вислов$

люються.)
– Треба зібрати монетки до скарбнички. Обведіть цифру 5 на рисунку

й на монетках – якщо ви добре попрацюєте, мама буде дуже радою.

ІІІ. Закріплення уявлень про число 5 і цифру 5.
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– Що вам сподобалося на занятті? Що було складним?
– З яким новим числом познайомились?
– Покажіть п'ять пальчиків. Покажіть рукою цифру, котрою познаC

чається число п'ять. Молодці!
– Удома домалюйте другий будиночокCп'ятикутник у . Кого ви в№3

ньому оселите? Дорисуйте в клітинках гарний парканчик для вашого
будиночка. Які фігурки будуть у ньому повторюватися?

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– Скільки в п'ятикутника сторін, вершин, кутів?
– Чи є у вашого п'ятикутника гострі кути, прямі, тупі? Покажіть їх.
Потім діти будують п'ятикутники за допомогою лінійки в зошиті. Це

завдання можна виконати у формі гриCзмагання. Діти об’єднуються у
дві команди. Кожна дитина будує в себе в зошиті „будиночок” для
ТочкиCмандрівниці (нариклад, п'ятикутник справа). Ті, хто правильно
побудував будиночок за певний час (2 хв.), отримують рисунок. Виграє
команда, яка набрала більше рисунків.

Якщо залишиться час, можна обговорити з дітьми, які кути в
отриманого п'ятикутника прямі, які гострі, а які – тупі.

2)№5, с. 53.
Це завдання також можна провести у формі змагання. Кожна

команда повинна знайти стежку, котра веде від Василька до цифри 1,
потім до цифр 2, 3, 4, 5. Таких стежинок усього три. Якщо всі варіанти на
занятті діти не знайдуть, можна їм запропонувати відшукати їх удома.

1)№3, с. 52.
У завданні повторюються й закріплюються уявлення дітей про

відрізок, кут, многокутник, формуються креслярські вміння. Спочатку
доцільно викласти многокутник за допомогою паличок або смужок,
наприклад:

– Викладіть замкнену лінію з п'яти відрізків. Як ще можна назвати
цю фігуру?

V. Повторення.
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Заняття
28

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – для динамічного малюнка „Паровозик із

Ромашкового”: Паровозик синього кольору й 5 вагончиків зеленого,
червоного, синього, жовтого й помаранчевого кольорів із героями казок;
для динамічного малюнка „На галявинці”: ялинка, лисичка, зайчик,
білі гриби, мухомор, дзвоник, ромашка, сонечко, пташка, хмарка;
числовий відрізок; геометричні фігури – по 3 однакові; ковпачок
Буратіно.

Роздавальний – фігури геометричного лото, лінійка або модель
числового відрізка, кольорові олівці.

1)Динамічнімалюнки.
а) „Паровозик із Ромашкового”.
– Веселий Паровозик дуже любить подорожувати. Але одному

подорожувати нецікаво. Тому він запросив помандрувати героїв
мультфільмів і казок. Чи знаєте ви їх? (Діти називають відомих їм
героїв.)

– Посадіть наших героїв у вагончики й розкажіть – хто перший,
другий, третій, четвертий, п'ятий.

– Якого кольору Паровозик? Якого кольору вагончик за ПароC
возиком?

– Якого кольору вагончик позаду зеленого, але попереду жовтого?
– Хто їде позаду Незнайка? Попереду кого їде Буратіно?
б) „На галявинці”.
– От наші друзі приїхали на галявинку й вирішили відпочити.

Розташувалися, присіли й побачили ялинку.
Вихователь виставляє на дошці ялинку, а потім пропонує дітям

розмістити на малюнку лисичку, зайчика, білий гриб, мухомор, дзвоник,

І.Просторові відношення: попереду C позаду.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) уточнити просторові відношення: попереду,
позаду;
2) закріпити взаємозв'язок цілого й частин, прилічування
й відлічування одиниць по числовому відрізку, кількісну та
порядкову лічбу в межах 5, сформувати уявлення про склад
числа 5.

ТЕМА: "Попереду, позаду"
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1)№1, с. 54.
– Розгляньте малюнок. З якої казки ці герої?
– Кого намальовано в центрі малюнка? Розкажіть про те, хто в

Лисиці позаду, а хто – попереду.
– Позаду кого Дрізд ? Перед ким метелик?
– Розфарбуйте квітку попереду Лисиці в синій колір, а позаду – у

червоний.
2)№2, с. 54.
– Розгляньте малюнок. З якої казки ці герої?
– У якій частині черги стоїть Буратіно? ( )Посередині.
– Хто стоїть попереду нього? Поставте над їхніми головами червоні

хрестики.
– Хто стоїть позаду Буратіно? Позначте їх синіми хрестиками.
– Полічіть глядачів у черзі й назвіть їхній порядковий номер.

ІІІ. Активізація в мовленні дітей слів „попереду”, „позаду”.

Діти стають у дві колони, кладуть один одному руки на плечі,
утворюючи „потяг”. Попереду – „паровоз”, а за ним – „вагони”. За знаком
вихователя паровоз подає гудки: „гуCуCуCу!” – і поїзд починає рухатись.
Вагони промовляють: „ТукCтукCтук”.

Потяг їде „мостом”, і гравці промовляють: „ТиCхіCше, тиCхіCше!”
Пройшовши міст або тунель, діти радісно кажуть: „Проїхали, проїхали!”
Міст гравці проходять на носках, а тунель – нахиливши голову вперед.
Паровози можуть довільно змінювати напрямок руху.

Наближаючись до станції, паровоз вигукує: „Пити хочуCуCу!” Вагони
відповідають, сповільнюючи хід: „Стомилися, стомилися!” Начальник
станції (вихователь) зустрічає потяг.

Під час гри не можна розривати состав потягу, тобто знімати руки з
плечей того, хто стоїть попереду.

ІІ. Фізкультхвилинка: „Потяг”.

ромашку, пташку, сонечко, хмарку. Діти самі розташовують малюнок
щодо ялинки так, як вони це „бачать”. Розташування малюнків вони
проговорюють уголос, використовуючи слова: попереду, позаду, на, над,
під, перед, за, біля...

2)Гра: „Геометричне лото”.
– Покладіть геометричні фігури так, щоб першим зліва був червоний

квадрат, за ним ішов зелений круг, а жовтий трикутник був би позаду
зеленого круга, але перед синім прямокутником.
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1)№3, с. 55.
У завданні повторюються прийоми прилічування й відлічування

одиниць на числовому відрізку, закріплюються навички лічби в межах 5.
Дії на числовому відрізку дублюються за допомогою демонстраційного та
роздавального матеріалу.

– Розгляньте, хто збирається в подорож? З якої точки вони
вирушають у путь? ( )Зточки 4.

– У якому напрямку вони йдуть? ( )Вони йдуть праворуч.
– Яку дію ми виконуємо при русі праворуч по числовому відрізку?

( )Мизбільшуємо, додаємо.
– Скільки кроків зробили мандрівники? ( ) Скільки ми додамоОдин.

до 4? ( )4+ 1
– У якій точці вони опинилися? ( ) Допишіть і прочитайтеУ точці 5.

рівність. ( )4+ 1= 5
– Розкажіть про подорож друзів по другому числовому відрізку.

Допишіть і прочитайте рівність.
2)№4, с. 55.
У завданні закріплюються уявлення про властивості предметів,

взаємозв'язок цілого й частин, число 5 і склад числа 5.
а) – Як можна одним словом назвати перший рисунок? ( )Машини.

Скільки їх? ( )5
– За якою властивістю можна об’єднати у групи ці машини? (За

кольором:жовті й сині.)
– Допишіть рівності та поясніть їх.
Діти дописують рівності з коментуванням:
1$ша дитина:
– Дві машинки сірі, три машинки білі. До двох додамо три, отримаєC

мо п'ять.

V. Повторення.

В одного з гравців на голові ковпачок Буратіно. Ведучий – КарабасC
Барабас – намагається впіймати Буратіно. Але той може на бігу передати
ковпачок будьCякому гравцеві. Так ковпачок переходить від одного до
другого, поки ведучий не дожене Буратіно.

– Що потрібно зробити в цьому завданні, на вашу думку? (Провести
лінію від героя до цифри й поставити стільки точок, скільки показує
цифра.)

IV. Фізкультхвилинка: „Стережися, Буратіно!”.
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– Що вам сподобалося на занятті? Що було складним? Як із цим
упорались? Молодці!

– Удома домалюйте в клітинках намисто й будиночки для казкових
героїв, не порушуючи закономірності (порядку). Який порядок у розC
фарбуванні намиста? На що слід звернути увагу, коли будете споруджуваC
ти будиночки?

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

2$га дитина:
– Поміняємо місцями частини. До 3 білих машинок додамо 2 сірі,

отримаємо також п'ять.
3$тя дитина:
– З усіх машинок візьмемо 2 сірі, залишаться 3 білі машинки. Від 5

віднімемо 2, отримаємо 3.
4$та дитина:
– Тепер з усіх машинок візьмемо 3 сині, залишаться 2 жовті. Від 5

віднімемо 3, отримаємо 2.
б) – Назвіть другий рисунок одним словом. ( )Дерева.
– Скільки дерев на рисунку? ( )5
– У які групи можна об’єднати всі дерева? За якою ознакою?
– Складіть 4 рівності.
Завдання виконується самостійно зі взаємною перевіркою в парах.

Заняття
29 МЕТА: 1) формувати уявлення про порівняння груп пред$

метівзакількістюзадопомогоюскладанняпар;
2) закріпити взаємозв'язок цілого й частин, прилічування
та відлічування одиниць за допомогою числового відрізка,
уявлення про числата цифри 1 – 5.

ТЕМА: "Стількиж. Знаки= і ="

Матеріали до заняття:
Демонстраційний– рисунки: 3 зайчики (мама, тато, син), 2 білочки;

5 чашок, 5 блюдець, 5 пиріжків; скляночки для олівців за кількістю
столів, олівці (на 1C2 більше, ніж скляночок), ручки або пензлики (на
1C2 менше, ніж скляночок); модель числового відрізка; картки з цифрами
1C5 (дваCтри набори); знаки „=” і „ ”.�

Роздавальний – моделі числового відрізка або лінійки; 2 смужки
паперу; набори геометричних фігур: 5 квадратів, 5 трикутників; знаки
„=” і „ ”.�
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Діти стають у дві шеренги обличчям один до одного. Один із дітей
отримує м'яча й перекидає його сусідові навпроти. Той повертає м'яча.
Так усі діти по черзі кидають м'яча своїй парі. Вихователь хвалить
найбільш спритних і точних у рухах дітей.

ІІ. Фізкультхвилинка: „М'яча – парі”.

1)Гра: „Гостини”.
а) На дошці малюнки: 2 білочки, 3 зайчики – мама, тато й син, і

неподалік – 5 чашок, 5 блюдець і 5 пиріжків.
– Зайчики й білочки – сусіди. Вони часто гостюють один в одного.

Сьогодні білочок запрошено на чай до зайців. Роздайте їм чашки та
блюдця.

Дитина біля дошки розставляє предмети й робить висновок про
співвідношення чайного набору і кількості гостей.

– Чого більше звірів або чашок? Чого менше – звірів чи блюдець? (Їх
порівну: звірів стільки ж, скільки чашок; блюдець стільки ж, скільки
звірів.) (У всіх по одній чашці й по одному блюдцю.Доведіть. )

– Сьогодні до чаю – пиріжки з грибами. Погляньте, чи всім вистачить
пиріжків? (Дитина біля дошки складає пари: блюдце – пиріжок, блюдце
– пиріжок і т.д.)

– Чи дорівнює число блюдець числу пиріжків? Чому? (Кількість блю$
дець іпиріжківрівна зайвихнемає,недостатніхтакожнемає:5=5.– )

б) – Коли вечеря скінчилася, усі вирішили потанцювати. Зайчики
запрошують білочок. Чи всім вистачає пари? (Малюнки на дошці переC
ставляються. Діти встановлюють, що одному зайчику не вистачило пари.)

– Зайчиків 3, білочок 2. Який знак потрібно поставити між числами
3 і 2? ( )3 2�

2)Гра: „Митанцюємо”.
– У нас також скоро буде свято, і ви будете танцювати. Хлопчики,

оберіть собі пару. (Діти вишиковуються парами.)
– Чи рівна кількість хлопчиків і кількість дівчаток? (Відповідь

залежить від того, чи залишився хтось без пари. Її можна записати за
допомогою букв: Х = Д або Х Д.)�

– Як дізнатися, чи рівні за кількістю групи предметів? (Скласти
пари.)

І. Знайомство з прийомом порівняння груп предметів за допомогою
складання пар.

ХІД ЗАНЯТТЯ:
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В обох випадках: 5 = 5.
2)Робота з демонстраційнимматеріалом.
Дітям пропонується встановити рівночисельність груп предметів,

кількість яких не підлягає швидкому візуальному обчисленню.
– У вас на столах стоять скляночки для олівців. Я попрошу Сашка

сказати, чи однакова кількість стаканчиків на ваших столах і олівців у
нього в руках? (Дитині важко відповісти.)

– Чи можна відповіти на моє питання відразу? ( ) Що ж робити?Ні.
Сашко повинен здогадатися й розставити в кожну склянку по одному

олівцю. У нього в руках залишається ще 1C2 олівця. Він робить висновок
про те, що олівців більше, ніж скляночок. У разі утруднення йому
допомагають інші діти.

– Як порівняти групи предметів, якщо їх багато?
Діти пропонують свої варіанти. Вихователь допомагає їм зробити

висновок: щоб порівняти групи предметів за кількістю, потрібно
скласти пари (накласти один предмет на інший, прикласти один до
одного, сполучити їх „чарівними ниточками”).

– Тепер я попрошу Даринку порівняти кількість скляночок і кільC
кість ручок. Чи можна відразу відповісти: чого більше, чого менше? (Ні,
не можна відразу відповісти.) Що ти будеш робити?

Даринка розставляє ручки в скляночки. Не вистачає 1C2 скляночок.
Вона робить висновок про те, що ручок менше, ніж скляночок.

– Як порівняти дві групи предметів, якщо їх багато?
Якщо діти вже вміють лічити, то вони можуть запропонувати

порівняти предмети за кількістю за допомогою перелічування. У цьому
разі потрібно попросити їх свою відповідь за допомогоюдовести
складання пар.

1)Робота з роздавальнимматеріалом.
На столах у дітей по 5 квадратів і по 5 трикутників.
– Чого більше: квадратів чи трикутників? ( )Порівну.
Діти майже завжди безпомилково порівнюють групи предметів до 5

візуально. Вихователь пропонує їм своє судження. Діти можутьдовести
накласти одну фігуру на одну або прикласти одну фігуру до іншої:

ІІІ. Закріплення прийому порівняння за допомогою складання пар.

або
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Ми лісочком йшли, ходьба намісці
Грибочок знайшли,
Нахилились, підняли, нахиляннятулуба вперед
У кошик поклали
І далі пішли.
Ми лісочком йшли, ходьба намісці
Малинку знайшли,
Дотягнулись, зірвали, потягування
У кошик поклали
І далі пішли.
Ми лісочком йшли, ходьба намісці
Горішок знайшли,
Потягнулись, дістали, потягування
У кошик поклали
І далі пішли... ходьба намісці

IV. Фізкультхвилинка.

3)№1, с. 56.
– Подивіться, чи в усіх дітей у руках лопатка? Чи немає зайвих

лопаток? Що можна сказати про кількість дітей і лопаток? (Кількість
дітей і кількість лопаток однакова, їх порівну.)

– Порівняйте без лічби кількість дітей і кількість відер: простягніть
„чарівні ниточки” від кожної дитини до відерка. Що вийшло? (Відер
більше, ніж дітей: 1 відерко зайве.)

– Як ми порівнювали кількість дітей і кількість іграшок? (Ми
складали пари.)

4)№2, с. 56.
Спочатку один із дітей пояснює за зразком, як виконати завдання:
– Кількість шапочок і шарфиків однакова: їх поєднали в пари

„чарівними ниточками”, для кожної шапочки є свій шарфик. Значить, їх
порівну: 4 = 4.

Аналогічно діти виконують інші завдання, коментуючи розв'язання:
– Нам потрібно порівняти кількість листочків і грибочків. Складемо

пари: листочок – грибочок... Їхня кількість однакова: листочків і грибів
порівну, по 5. Ставимо знак „дорівнює”: 5 = 5.

– Порівняємо кількість чашок і ложок. „Покладемо” у кожну чашку
по ложці. 2 ложки залишилося. Отже, їхня кількість не рівна: 3 5.�

На завершення уточнюються 2 способи зрівнювання груп предметів
за кількістю: щоб число чашок почало дорівнювати числу ложок,
потрібно або додати дві чашки, або прибрати дві ложки.
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V. Повторення.
1)№3, с. 57.
У завданні закріплюються з опорою на наочність уявлення про

взаємозв'язок цілого й частин, склад чисел 4 і 5.
– Що, на вашу думку, треба зробити в цьому завданні? (Підібрати

записи до рисунків і провести „чарівні ниточки”.)
– Чому листочки сполучені з рівністю 3 + 2 = 5? (На рисунку 3

дубових листочкита 2 кленових. Разомнамалюнку 5 листків.)
– Підберіть записи до решти рисунків і допишіть рівності.
Діти виконують завдання з коментуванням, наприклад:
– На рисунку 1 великий будинок і 3 маленьких. Значить, разом на

рисунку 1 + 3 будинків або 4 будинки: 1 + 3 = 4.
– На рисунку два великих і два маленьких серця. Разом 2 + 2 серця

або 4 серця: 2 + 2 = 4.
– На рисунку 4 фіалки і одна троянда. Усього 4 + 1 або 5 квіток:

4 + 1 = 5.
– Як можна отримати число 4? ( )3 і 1, 2 і 2
– Як можна отримати число 5? ( ).4 і 1, 3 і 2
2)№4, с. 57.
Прилічування й відлічування одиниць на числовому відрізку повтоC

рюється з опорою на предметні дії дітей.
а)Робота з демонстраційнимматеріалом і лінійкою.
– Що відбувається з числом при русі по числовому відрізку праворуч,

ліворуч? Які дії виконуємо?
Одна дитина виконує дії біля дошки з коментуванням, решта – на

моделі числового відрізка або лінійці.
– 4 + 1 ( )Чотири збільшимо на 1 і отримаємо 5.
– 5 – 1 ( )П'ять зменшимо на 1 і отримаємо 4.
– 2 + 2 ( )До двох прилічимо 2 одиниці, отримаємо 4.
– 4 – 2 ( )Відточки 4 перемістимося вліво на 2 одиниці, отримаємо 2.
Аналогічно 2 + 3 = 5 і 5 – 3 = 2.
б)Робота в зошиті на друкованій основі.
Завдання виконується з коментуванням:
– Жабеня з точки 3 перестрибнуло праворуч спочатку на одну

одиницю, а потім ще на одну й потрапило до точки 5: 3 + 1 + 1 = 5.
– Тепер з точки 3 воно перестрибнуло ліворуч 2 рази на одну одиницю

й повернулося до точки 3: 5 – 1 – 1 = 3.
– Як поCіншому можна записати подорож Жабеняти? (3 + 2 = 5,

5 – 2= 3)
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– Що нового дізналися? Яке завдання сподобалося найбільше?
– Як без лічби порівняти дві групи предметів?
– З яких чисел можна скласти число 3, число 4, число 5?
– Кого, на вашу думку, намальовано в ? Що тут потрібно зробиC№5

ти? Щоб правильно вибрати колір, потрібно розшифрувати запис.
Розфарбуйте рисунок і домалюйте візерунок у клітинках. Бажаю
успіху!

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

Заняття
30

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – рисунки: 3 квіток – 5 бджілок; 3 пташки

– 5 гусениць; набори лічильного матеріалу; картки з цифрами від 1 до 5,
знаки > і <, =; дві смужки – модель знака рівності.

Роздавальний – геометричні фігури; знаки > і <, =; картки з
цифрами від 1 до 5, дві смужки – модель знака рівності.

1)Гра: „Налісовій галявинці”.
а) Вихователь по ходу розповіді виставляє 5 квіток і поруч із кожною

квіткою – по бджолі.
– На лісовій галявині ростуть квіти. Бджілки дуже люблять

солодкий сік – нектар. Вони летять до квітів за нектаром. Порівняйте
кількість квіток і кількість бджіл. ( )Бджіл стількиж, скільки квіток.

– Як ви про це дізналися?
Діти можуть дати відповідь на це питання або переліченням, або

помітити, що в кожної бджоли є пара – квітка. Можна спитати їх,
який спосіб розв'язання простіше й чому. Потім на дошці виставляC
ються дві цифри 5 і знак рівності між ними моделюється за допомогою
смужок.

І. Формування уявлень про відношення більше менше. Знайомство
зі знаками > і <.

ХІД ЗАНЯТТЯ.

МЕТА: 1) закріпити порівняння груп предметів за кіль$
кістю та за допомогою складання пар. Познайомити зі
знаками>і<;
2) закріпити розуміння взаємозв'язку цілого й частин,
лічильні вміння.

ТЕМА: "Більше.Менше. Знаки> і <"
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Діти читають отримані записи: „ ”, „ ”.3 більше від 2 1менше від 4
в) – Покладіть зліва 4 кружечка, і справа 4 таких самих кружечка.

Чого більше, менше? Покажіть за допомогою смужок.
– Приберіть зліва 1 кружок і покладіть його справа. Чого тепер

більше, а чого – менше? ( )Смужки розсуваються, утворюючи знак< .
– Приберіть справа 2 кружки й покладіть їх зліва. Де тепер фігур

більше, де менше? Як це показати за допомогою смужечок? (Смужки
утворюють знак>).

– Чи все правильно? Як смужки перетворити на розкритий дзьоб?
Діти „розкривають” смужки в бік числа 3 й отримують знак >.

Аналогічно отримуємо знак <, наприклад:
– Пташка перелетіла на інше дерево. Що ви помітили?
– Як тепер потрібно покласти смужки?

На дошці й на столах у дітей викладаються цифри 3 і 2 і між цифрами
– дві смужечки, які моделюють знак рівності:

Таку саму рівність діти викладають у себе на столах.
б) – Бджілки – комахи корисні чи шкідливі? Чому ви так вважаєте?

Яких шкідливих комах ви знаєте?
– На листочках влаштувалися гусениці: вони готові їсти листочки.
Скільки гусениць на 1Cй гілці, на 2Cй? ( )3 і 2
– Прилетіла пташка. Погляньте на її дзьоб – у який бік він розC

критий? Чому? (Пташка розкрила свій дзьоб у бік листочка, де більше
гусениць.)

23 23

41
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1)№1, с. 58.
а) – Розгляньте перший рисунок. Чому пелікан розкрив дзьоб у бік 1C

го акваріума? Зафарбуйте знак у червоний колір.більше
б) – Розгляньте наступний рисунок. Чому тепер пелікан повернувся

до 2Cго акваріума?
– Що позначає знак < ? ( )У1$му акваріумі рибокменше, ніж у 2$му.
– Розфарбуйте знак у червоний колір.менше
2)№2, с. 58.
а) – Як порівняли число птахів і бджіл? ( )Склали пари.
– Кого більше, кого менше? Чому ви так вважаєте? (Птахів менше,

ніж бджіл,томущо одна бджола залишилася без пари.)
– Який знак стоїть між числами 2 і 3? Прочитайте запис.
– Чому двох бджол обведено сірою лінією? ( )Їм вистачило пари.

ІІІ. Закріплення уявлень про порівняння груп предметів за
допомогою знаків > і <.

Пригадаймо, друзі, вмить,
Як пшениченька шумить:
Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш!
Як в гайку струмок дзвенить:
Джр! C Джр! C Джр! C Джр!
Як бджола в саду бринить:
Дз! C Дз! C Дз! C Дз! C Дз!
Як шумлять у птаха крила:
Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш!
В морі синьому вітрила:
Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш!
Вітер з гаєм розмовляє:
Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш!
Поміж листячком гуляє:
Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш C Ш!
Й ми всі трохи пошуміли,
Від роботи відпочили.

ІІ. Фізкультхвилинка.
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1)№3, с. 59.
У завданні закріплюються уявлення про порівняння груп предметів

за кількістю, порядкову лічбу.

V. Повторення.

Я малюю зайчика для вас – раз. колові рухи рукаминад
головою

Це у нього, бачите, голова – два. покласти руки за голову
Це у нього вушка догори – три. підняти руки від вух

догори
Це у нього хвостик сірий – чотири. повернутитулуб праворуч,

ліворуч
Це очиці весело горять – п'ять. прикласти руки до очей
Ротик, зубки хай морквинку їсть – шість. імітація жування

моркви
Шубка тепла, хутряна на нім – сім. плескання в долоні
Ніжки довгі, щоб гасав він лісом – вісім. підскоки намісці
Ще довкола посаджу дерева – дев'ять. „посадити дерево,

притоптати ямку”
І хай сонце сяє в піднебессі – десять. статинавшпиньки

IV. Ігрова хвилинка.

– А скільки залишилося без пари? ( ) На скільки бджіл більше, ніж1
птахів? На скільки птахів менше, ніж бджіл? ( )На1.

б) Решта завдань виконується з коментуванням. Приблизні відповіді
дітей:

– Потрібно порівняти кількість морквинок і зайців. Сполучаю
морквинки із зайчиками за допомогою ліній. Обводжу червоним олівцем
стільки ж морквинок, скільки зайців. Одна морквинка залишилася без
пари. Значить, морквинок більше, ніж зайців: 3 > 2.

– На скільки морквинок більше, ніж зайців? На скільки зайців
менше, ніж морквинок? ( )На1.

Таким чином, увагу дітей звертають на те, що елементи, які залиC
шилися без пари, показують не тільки яке з двох чисел більше, але й
на скільки більше.

У результаті в дітей формується розуміння того, що:
1) порівняти дві групи предметів можна, складаючи пари;
2) якщо всім предметам вистачає пари, групи за кількістю рівні,

якщо ні – не рівні;
3) предмети, які залишилися без пари, показують, яке число більше

й на скільки.
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– Що вам сподобалося на занятті? Що викликало труднощі?
– Як можна порівняти дві групи предметів? (Скласти пари або пере$

лічити.) Молодці!
Удома домалюйте візерунок у клітинках і закресліть стільки

кружків, скілки листів потрібно рознести листоноші Пєчкіну. Будьте
уважними! Не загубіть жодного листа й закреслюйте кружки – інакше
переплутаються адреси.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.

– Для виготовлення якого змія буде потрібно більше деталей?
(Звичайно діти вказують на великого змія.) Як це перевірити? (Скласти
пари – провести „чарівні ниточки”.)

– Який знак ми могли б використати для порівняння: > , < чи = ?
Чому? ( )Знак= , оскільки всім вистачило пари.

– Розфарбуйте маленького змія так само, як розфарбовано великого.
Якого кольору перший від голови квадратик? Який буде наступним?

Діти розфарбовують маленького змія, проговорюючи й обґрунтовуюC
чи свої дії вголос.

2)№4, с. 59.
Це завдання можна використати для самостійної роботи, щоб переC

вірити рівень сформованості в дітей способу порівняння груп предметів за
допомогою складання пар. Можна запропонувати дітям також вибрати
для порівняння знак > і <, = .

3)№6, с. 59.
У завданні повторюються властивості предметів, зміст додавання й

віднімання, взаємозв'язок цілого й частин.
– Розгляньте фігури. За якою ознакою їх можна об’єднати у групи,

щоб отримати вираз 3 + 2 ? (3 сині фігури й 2 червоні, 3 маленькі та
2 великі, 3 круги й 2трикутники.)

– Яку ознаку виберемо? Допишіть рівність 3 + 2 = ...
– Які ще рівності можна скласти? Поясніть їх. (Переставимо части$

ни місцями: 2 + 3 = 5. Із цілого віднімемо першу частину, отримаємо
другу: 5 Із цілого віднімемо другу частину, отримаємо першу:– 2 = 3.
5 – 3 = 2.)
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Заняття
31

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – рисунки для розвитку часових уявлень (квіти –

ягоди; пташка висиджує яєчки – пташенята вилупилися; зимові ілюстраC
ції – весняні, ранок – день – вечір – ніч тощо), числовий відрізок, цифриC
картки, знаки >, <, =.

Роздавальний – геометричні фігури; знаки >, <, =; цифриCкартки,
модель числового відрізка або лінійка; рисунки для групової роботи на
розвиток часових уявлень.

У садках, гаях блукає,
Жовті шати одягає.
Золотисту стелить постіль –
Жде сестрицю білу в гості. ( )Осінь.

б) Дивувалось кошеня: І маленьке котеня
Чому на гілках У дворі ворон,
Листя меншає щодня. Мов дорослий кіт, ганя.
Може, краде птах? Листя ж пада з крон!
От би злодія спіймать, Пожовтів і двір, і шлях.
Щоб не смів з гілок Може, винні оси?
Він без дозволу знімать То не оси і не птах.
За листком листок. Листя краде ... ( )осінь

– Коли буває сніг?
– Що раніше, а що пізніше: весна чи зима?

Прийшла до нас бабуся у білому кожусі,
Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила.
Вгадайте хто вона, бабуся чепурна? ( )Зима.

Що воно за гість, що тепло все їсть? ( )Мороз.

1)Загадки: „Колице буває?”
а) Летіло без крил, упало без ніг. ( )Сніг.

І. Часові відношення: раніше C пізніше.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) розширитичасові уявлення дітей, уточнитивід$
ношення ;раніше – пізніше
2) закріпити уявлення про порівняння, додавання та
віднімання груп предметів, числовий відрізок, кількісну й
порядкову лічбу предметів.

ТЕМА: "Раніше.Пізніше"
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Діти слухають вірш й імітують рухи при посадці та догляді за
рослинами:

Посадили виноград Пагони пускав угору,
Я і брат. Ми поставили підгору –
Виноград ми обкопали Буревій не рве лозу
І частенько поливали. У грозу.
Виноград наш виростав, А земля лозу плекає,
Пишним став. Грона соком напуває.
Доглядали виноград І збираєм виноград
Я і брат. Я і брат.

(СтепанЖупанин)

ІІ. Фізкультхвилинка: „Виноград”.

в) Тане сніжок, квітне лужок,
День прибуває.
Коли це буває? ( )Навесні.

– Що раніше, а що пізніше: весна чи літо? Чи може літо прийти
відразу після зими?

– Про яку пору року не було загадки?
– Назвіть пори року по порядку, починаючи з зими.
2)Робота з рисунками: „Плутанина”.
На дошці виставлено рисунки про різні частини доби: ранок, день,

вечір, ніч. Учитель пропонує дітям встановити, що було раніше, а що
пізніше, і назвати частини доби по порядку.

3)Робота з роздавальнимирисункамипо групах.
Діти організуються в 3C4 групи. Їм роздають набори ілюстрацій, за

якими можна встановлювати часові відношення раніше – пізніше,
наприклад:

а) ілюстрації до казок „Ріпка”, „Колобок” та інших відомих у цьому
віці казок;

б) побутові замальовки про режим дня – хлопчик просинається,
робить гімнастику, снідає, сидить за партою, грається тощо;

в) спостереження за ростом рослин діти посіяли насіння, поливають
маленькі ростки, які проросли, квітнучу рослину, збирають врожай;

г) квіти у вазі – букет яскравий і гарний, квіти по одному в'януть –
порожня ваза.

Після короткочасного обговорення завдання в групах діти розповідаC
ють про події в правильнй послідовності. Вихователь задає додаткові
питання про те, що було раніше, що пізніше?
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2) кілька дітей усно проговорюють, що на якому рисунку зроблено
(на другому рисунку я намалював м'яча, на третьому – записав у віконці
цифру 5 і т.д.).

1)№3, с. 60.
У завданні закріплюється вміння встановлювати зв'язок між числом

предметів і цифрою, установлювати правильну послідовність чисел у
числовому ряді.

– Розгляньте рисунки. Що потрібно зробити в цьому завданні, на
вашу думку? (Дорисувати предмети або дописати цифри, а потім
сполучити рисунок із потрібним числомточок.)

Після проговорювання змісту завдання можна запропонувати його
для самостійного виконання. Перевірку краще провести у два етапи:

1) одна дитина вибудовує числовий ряд на дошці:

V. Повторення.

Діти, присівши навпочіпки, розташовуються по колу. У центрі кола
– „лисиця”. Гравці перекочують м'ячаC„колобка” один одному так, щоб
він утікав від „лисиці”.

IV. Фізкультхвилинка: „Колобок”.

1)№1, с. 60.
Діти розповідають за рисунками, що було раніше, а що потім. На

рисунку відношення позначається стрілкою.раніше – пізніше
– Раніше це був хлібний колосок, пізніше його зерна змололи, з муки

замісили тісто, із тіста спекли хліб.
– Спочатку було яйце, а потім з нього вилупилося курча.
Тут можна звернути увагу дітей на явище кругообігу в природі:
– Спочатку було насіння, пізніше воно проросло, і розцвіли жовті

квіти, потім відцвіли, і з'явилося насіння...
2)№2, с. 60.
Діти згадують казку про Колобка й розповідають, із ким зустрівся

Колобок раніше від вовка, а з ким – пізніше. Казку можна інсценувати,
розподіливши ролі.

ІІІ. Активізація в мовленні відношень .раніше – пізніше

54321
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а) – Як можна порівняти дві групи предметів за кількістю? (Скласти
пари, перелічити.)

– Чому 4 грибки обведено сірою лінією? (Їх стільки ж, скільки
клубничок.)

– Чого більше – грибів або клубничок – і на скільки? Чого менше й на
скільки?

– Допишіть у „віконця” цифри й поставте потрібний знак. ( )5> 4
б) – Що потрібно зробити в другому завданні, на вашу думку? Зробіть

його так само, як і перше.
Діти намагаються виконати самостійно протягом 1C2 хвилин. Потім

його виконання по кроках обговорюється за готовим зразком.
– Що потрібно було зробити спочатку? (Записати в клітинках число

квітів 3, і числометеликів 2.– – )
– Що зробили потім? (Склали пари й обвели червоною лінією квітки,

на котрі сілиметелики.)
– Що залишилося без пари? ( )Квітка.
– Чого більше, чого менше й на скільки? ( )Квіток більше на 1.
– Який знак поставили між числами? ( )3> 2
в) У третьому завданні діти за даними числами рисують у мішках

фігури й самостійно виконують порівняння чисел. Перевірка в парах.
3)№5, с. 61.
Вихователь пропонує дітям придумати до кожної ілюстрації

невеличку розповідь і питання так, щоб можна було підібрати потрібний
вираз. Відповідь на питання обґрунтовується за допомогою взаємозв'язку
цілого й частин. Можуть бути розглянуті, наприклад, такі ситуації:

а) На майданчику в зоопарку гралися 3 зайченят і 1 лисеня. Скільки
всього тваринок гралися на майданчику? (Шукаємо ціле: 3 + 1 = 4
тваринок.)

б) До слоїка з медом спочатку прилетіли 2 бджілки, а потім ще 3.
Скільки всього бджілок прилетіло до слоїка з медом? (Шукаємо ціле:
2 + 3= 5 бджілок.)

в) Під час дощу було розкрито 4 парасольки. Дві парасольки
згорнули. Скільки парасольок залишилося розкритими? (Шукаємо
частину: 4 – 2= 2 парасольки.)

2)№4, с. 61.
Мета: 1) закріпити порівняння сукупностей предметів за допомоC

гою складання пар, уміння правильно вибирати знак >, < або =;
2) розвивати увагу, розумові операції, мовлення.
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г) Крокодилиця відклала 4 яйця. З одного яйця вже вилупився
крокодильчик. Скільки крокодильчиків ще не вилупилося? (Шукаємо
частину: 4 – 1= 3 крокодильчики.)

4)№6, с. 61.
Закріплюється вміння прилічувати й відлічувати одиниці на

числовому відрізку. Спочатку вихователь уточнює з дітьми, у який бік
пересуваються по числовому відрізку при додаванні, при відніманні.
Потім діти коментують мандірку по числовому відрізку й дописують
рівності. Усі дії дублюються біля дошки.

VІ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків із дітьми.
– Що вам сподобалося на занятті? Що викликало труднощі?
– Що буває раніше – дощ чи райдуга?
– Що буває пізніше – день чи вечір?
– Намалюйте вдома два рисунки про те, що було раніше, а що пізніше,

і дорисуйте візерунки в клітинках. Що в них цікавого?

Для повторення дітям дається ряд завдань і матемаC
тичних ігор по всьому матеріалу, пройденому за рік: числа

й цифри 1C5 (відповідність між кількістю предметів і цифрою, порядкова
та кількісна лічба, склад чисел), додавання й віднімання в межах 5,
взаємозв'язок між частиною та цілим, порівняння за допомогою
складання пар, пошук закономірностей, просторовоCчасові відношення,
орієнтування в просторі. Принципово нових завдань тут немає, і тому
немає необхідності обговорювати організацію роботи з ними.

Заняття можуть бути проведені в різних формах: у формі гриC
мандрівки, де діти разом із казковими героями долають різні перешкоди;
у формі самостійної роботи дітей у парах, у групах; у формі гриCзмагання
тощо.

Частково ці завдання можна використати в другій половині дня як
матеріал для додаткових індивідуальних занять. Так, під час ігор з
кубиками можна повторити порядкову й кількісну лічбу, порівняти
кількість кубиків, необхідних для побудови різних моделей, а після
закінчення гри запропонувати дітям прибрати кубики в коробку в
певному порядку, придуманому ними самими.

Подібні завдання не тільки виховують у дітей акуратність і
самостійність, розвивають спостережливість і логічне мислення, але й
підтримують інтерес до занять математикою. Нехай весела та цікава
математика буде з дітьми всюди!

Заняття
32–33

ТЕМА: "Повторення".
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