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1)Гра: „День – ніч”.
На дошці – зображення Буратіно:
– Хто сьогодні прийшов до нас у гості?
– Скільки у нас гостей? Покажіть картку із цифрою. ( )1
– З якої він казки? Сьогодні герої цієї казки допоможуть нам у грі

"День ніч". Ви знаєте, що вночі відбуваються казкові чудеса, чудові–
перетворення. Ніч!

Діти закривають очі, показують, що вони сплять. Вихователь додає
картинку із зображенням Мальвіни.

– День! Що змінилося? ( )ПрийшлаМальвіна.
– Скільки тепер героїв казки? ( )2
– Як одержали число 2? ( )1+ 1= 2.
– –Ніч! (Діти "сплять" з'являється П'єро.)
– День! Що змінилося? Покажіть картку. Як одержали число 3?

Порахуйте героїв казки один за одним.
Далі аналогічно ведеться робота з персонажами казки, що

залишилися. При цьому повторюється утворення нового числа,
кількісний порядковий рахунок предметів.

2) Гра: "Чарівний мішечок".
У завданні закріплюються навички рахунку з опорою на тактильно7

рухові відчуття. Діти працюють у парах. У кожної дитини "чарівний–
мішечок" з однорідними предметами від 1 до 5 (ґудзики, камінчики,
намистинки, фішки, іграшки тощо). Діти на дотик визначають кількість
предметів і діляться спостереженнями у парах:

I. Утворення й запис чисел 1 & 5. Рахунок до 5.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

3

Çàíÿòòÿ

1

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – іграшки або картинки із зображенням Буратіно,

Мальвіни, П'єро, Артемона, Карабаса7Барабаса; "будиночки" – для повто7
рення складу чисел.

Роздавальний – до 5 кружечків червоного і зеленого кольорів; цифри
175; "чудові мішечки" та однорідні предмети до них.

МЕТА: 1) повторити числа 1�5: утворення, написання,
склад;
2) закріпитинавички кількісного і порядкового рахунків.

ТЕМА: "Числа 1 – 5. Повторення"
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1) № 1, с. 3.
У завданні закріплюється вміння співвідносити цифри 1 7 5 з кіль7

кістю предметів.
– Розгляньте картинки. Що в них загального? (Це ягоди, є листочки,

внизу записані цифритощо.)
– Як ви думаєте, що потрібно зробити в цьому завданні? (Закреслити

зайві цифри.)
– Чому ви так вирішили? Поясніть. (На першій картинці намальо�

вано 4 ягоди горобини. Під картинкою написані цифри: 1, 2, 3, 4, 5. Всі
цифри, крім цифри 4 закреслені. Цифра 4 показує, що на картинці 4 ягоди
горобини.).

– Які ягоди намальовані на другій картинці? Скільки їх? Що ви
зробите?

– Закресліть зайві цифри на другій і на всіх інших картинках.
Через 172 хвилини самостійної роботи діти обґрунтовують своє

рішення, наприклад:
– На третій картинці дві ягоди малинки, тому я закреслив цифри 1,

3, 4 і 5, а залишив цифру 2.
На завершення діти зіставляють свою роботу з готовим зразком.

Якщо вони все вчасно й вірно зробили, то ставлять собі знак "+", а
якщо ні нічого не ставлять. Правильність самоперевірки перевіряється–
у парах.

2) Гра: "Чарівні будиночки".
Повторюється склад чисел 2 7 5 з використанням наочної опори. У

III. Запис і склад чисел 1&5.

Раз! Два! Три! Чотири! П'ять! встати і вийти з�за парт
Час прийшов нам спочивать.
Тож піднімем руки вгору, потягування
Ніби глянемо на зорі.
А тепер всі руки в боки,
Як зайчата, – скоки7скоки! стрибки
Раз, два, три, чотири, п'ять
Починаймо працювать! сідають за парти

II. Фізкультхвилинка: "Раз, два, три, чотири, п'ять!".

– У мене 1 машинка. А в тебе?
Потім вони міняються мішечками й перевіряють правильність

рахунку сусіда.
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Працювали ми, трудились, стискання пальців рук
Наші пальчики втомились,
А щоб далі працювати,
Треба пальці розім'яти.
Раз, два, три, чотири, п'ять – струшування кистями рук
Будем знову рахувать. колові рухи кистями рук

IV. Фізкультхвилинка з пальчиками.

– Наберіть 5 різнобарвних кружечків. Що вийшло?

– Наберіть 4 різнобарвних кружки. Що вийшло?

– Наберіть 3 різнобарвних кружечки. Що у вас вийшло?
Діти проговорюють два можливих варіанти підбору:

кожного з дітей на столі стоять кухлики червоного і зеленого кольорів.
Одна дитина працює біля дошки з моделями "будиночків".

– Візьміть 2 різнобарвних кружечки. У кого що вийшло? (1 круже�
чок червоний, 1 зелений.)– –

– Чи можуть бути інші способи підбору? ( )Ні.
На дошці:

2

1 1
ч з

II варіант:

I варіант: На дошці: 3

2

21

1

ч з з

зч ч

I варіант: На дошці:ч з з з

ІІ варіант: з зч ч

ІІІ варіант: зчч ч

4

2 2

1

13

3

Шваріант: з зчч ч

I варіант: На дошці:ч з з з з

II варіант: з з зч ч

IV варіант: зччч ч

2

2

1

1

3

3

4

4

5
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– Що вам сподобалося на занятті? Що викликало ускладнення?
– Вдома намалюйте будиночки з номерами від 2 до 5 і поселіть у них

числа. Позначення чисел кружками, крапками, цифрами обирайте– –
самостійно. У клітинах домалюйте візерунки.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

1) № 2, с. 3.
– Розглянете малюнки. Подумайте, чому поруч із першим сонечком

у кружечку знаходиться цифра 2?
– Чому у двох наступних жучків поруч знаходиться цифра 3? Як

можна скласти число 3? ( ).1+ 2 і 2 + 1.
– Розглянете сонечко, поруч із якими знаходиться цифра 4. Як ще

можна розбити на частини число 4? ( )1+ 3; 3 + 1; 2 + 2.
– Якими способами можна розбити число 5 на частини? Намалюйте

на картинках чорні крапки ( ) Намалюйте крапки.1+ 4; 4 + 1; 2 + 3; 3 + 2.
Потім діти ставлять крапки самостійно. Взаємоперевірка в парах.
2) № 3, с. 3.
– Розглянете будиночки. Назвіть номера будинків, установлені на

дахах. Як ви думаєте, що потрібно зробити у цьому завданні? Яку цифру
треба записати в "порожній квартирі" будинку № 2?

– Яких мешканців треба заселити в "порожні квартири" у будинку
№ 3?

– Заселяйте інші будиночки самостійно.
Завдання можна виконати у формі гри7змагання.

V. Закріплення уявлень про склад чисел 2&5.

Çàíÿòòÿ

2

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – модель числового відрізка; геометричні фігури:

до 5 квадратів, кіл, трикутників (синій, жовтий, червоний, зелений і
помаранчевий кольори); малюнки із зображенням зайця й лисички.

МЕТА: 1) повторити порівняння груп предметів за
кількістю з допомогою складання пар, знаки=, >, <;
2) повторити зміст додавання й віднімання, взаємозв'язок
цілого й частин,тимчасові відносини раніше – пізніше;
3) ввести вмовну практикутермін .завдання

ТЕМА: "Числа 1 – 5. Повторення"
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

Роздавальний – геометричні фігури: до 5 квадратів, кіл, трикутни7
ків; аркуші паперу, розділені навпіл; моделі "мішків" для прикладів на
додавання й віднімання.

I. Рахунок до 5. Порівняння чисел за допомогою складання пар.
1) № 1, с. 4.
У завданні закріплюються тимчасові відносини йраніше – пізніше

порядкова лічба.
а) Розглянете малюнки. Що ви помітили? (– Це одне й те ж дерево,

тільки в різну пору року.)
– Встановити,Як ви гадаєте, що треба зробити в цьому завданні? (

що відбувається раніше, ащо – пізніше, і поставити у віконця цифри.)
– Узимку миЧому поруч із зимовим деревом знаходиться цифра 1? (

зустрічаємоНовий рік і починаємо новий рахунок часу.)
– Правильно, молодці! А яка пора року слідує за зимою? Де нам

поставити цифру 2? Чому ви вважаєте, що це весняне дерево?
–Поруч із яким деревом повинна стояти цифра 3? Як ви здогадалися?
–Яким за рахунком повинно йти осіннє дерево? Чому це осінь?
Діти висловлюють свої спостереження. Вчитель направляє й узагаль7

нює відповіді дітей. Наприклад, діти можуть розповісти, що на осінній
картинці небо сіре, похмуре, на дворі негода, на дереві залишилося мало
листочків, останнє листя зриває з дерева різкий осінній вітер тощо.

2) № 2, с. 4.
У завданні закріплюється кількісний рахунок до 5 і порівняння груп

предметів за кількістю з допомогою складання пар.
Прийоми порівняння проговорюються спочатку на предметній

основі. Наприклад, можна попрохати дітей вишикуватися парами, щоб у
кожній парі стояли хлопчик з дівчинкою, і визначити, кого в групі
більше хлопчиків чи дівчаток.–

Якщо буде потреба у порівнянні груп предметів на малюнках, можна
виконати з опорою на предметні дії дітей. У них на столах – аркуші
паперу, розділені навпіл, і геометричні фігури.

– Покладіть на верхній половині аркуша стільки помаранчевих
кружків, скільки намальовано грибів. Скільки вийшло кружків? ( ).3

– Покладіть на нижній половині аркуша стільки зелених кружків,
скільки намальовано жолудів. Скільки кружків ви поклали? ( ).4

– ТребаЯк довідатися, яких кружків більше, а яких менше? (
накласти один кружок на інший або прикласти один кружок до іншого.)



8

1) "Веселі завдання".
а) Вихователь пропонує дітям відповісти на питання загадок або

завдань.
Їжачок по лісу йшов,
На обід гриби знайшов.
Два – на пенькові,
Три – під дубком.
Скільки у кошику
Буде разом?

– 2Скільки грибів під березою? ( ) Покладіть 2 синіх трикутники.
– 3Скільки грибів під осикою? ( ) Покладіть 3 червоних трикутники.
– 5Скільки всього трикутників? ( ).
– 2 + 3 =5. Додавання.Як одержали число 5? ( ) Яка ця дія? ( ) Чому?

( )Шукаємо ціле.
– ВідніманняЯку ще дію ви знаєте? ( ).
– Ми забираємо одну частину й рахуємо, щоЩо воно означає? (

залишилося.)

III. Зміст додавання й віднімання.

Раз, два, три, чотири, п'ять! Треба іншу руку взять:
Будем пальці рахувать Раз, два, три, чотири, п'ять!
Сильні, вправні, Швидко пальчики лічу –
У роботі гарні. Математику я вчу.

Вправи для розвитку моторики пальців:

II. Фізкультхвилинка з пальчиками.

– Помаранчевих кружківменше, ніж зелених.Що ви помітили? ( )
– Погляньте на малюнок, як порівняли число жолудів і грибів?

(Провели "чарівні ниточки", ніби приклали кожний жолудь до кожного
грибочка.)

– 3< 4Який запис зроблено під малюнком? Прочитайте його. ( ).
–Які ще знаки використовують для порівняння?
б) Намалюйте "чарівні ниточки", що з'єднують лебедів і рибок. Що–

ви помітили?
– 2= 2До якого висновку ви прийшли? ( ).
в) Складіть пари й зрівняєте число помідорів і огірків самостійно.–
–Розкажіть, який результат отримали?
– На скільки помідорів менше, ніж огірків? На скільки огірків біль7

ше, ніж помідорів?
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– –Заєць пострибав уперед, лисиця за ним. Далі відкрилося чисте

– Раптом зненацька з'явилася лисиця. Треба рятуватися. Зайчик
зібрався з духом і стрибнув вправо, перескочивши відразу через 2 точки7
кущика. У якій точці він опинився тепер? ( )Уточці 5.

– Із всіх грибів взяли 2 гриби (дія моделюється за допомогою трикут7
ників). Що залишилося? ( ).3 гриби: 5 – 2= 3

б) Вихователь двічі читає завдання. Тепер діти самі викладають
жовті й зелені квадрати.

Четверо хлоп'ят
В одній шубі сидять.
А один кожух знайшов
Та й подалі відійшов.
Скільки разом буде їх
Цих хлоп'ят малих усіх?

– Скільки хлоп'ят в одній шубі? ( )4
– Скільки хлоп'ят у кожусі? ( )1
– Скільки разом хлоп'ят? ( ) Як одержали число 5? ( ).5 4+ 1= 5
– – Всі малята були разом, а одинА що означає запис: 5 1 = 4? (

пішов.)
– ЦеХто здогадався, як кличуть цих малят? Які в них імена? (

пальці: великий, вказівний, середній, безіменний, мізинець – діти їх
показують і називають.)

2) Робота із числовим відрізком.
Вихователь розповідає дітям казку й виставляє стрілочки на

числовому відрізку. Діти почергово виходять до дошки й ставлять у
"віконця" потрібні цифри.

– Зайчик жив у нірці під горіховим кущем. Мама дозволила йому
погуляти, але попередила: щоб не потрапити в зуби хитрій лисиці, треба
стрибати від кущика до кущика й ховатися. Він пообіцяв виконати цю
умову й стрибнув із точки 2 на одиницю вправо. Під яким кущиком він
опинився? ( ).Уточці 3

2 +  1  =  3

2 +  1  +  2  =  3

54321

+ 1

54321

+ 1 + 2
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Зайці оглядаються навсібіч. Побачивши лиса, що потихеньку підкра7

Зайчику сіренький, зупинись,
Вправо, вліво спритно подивись!

Зайчики вибігають із будиночків і стрибають на обох ногах. Потім
вони утворюють хоровод і стрибають по колу.

Слова вихователя:

Спритно зайчик наш стрибає,
Хитрий лис його чекає.
Зайченятко, пильним будь
Про лисицю не забудь!

За числом граючих ставляться стільчики або кресляться будиночки.
Діти7Зайчики знаходяться у своїх будиночках. Один із граючих лис.–
Зайчики вимовляють текст:

IV. Фізкультхвилинка "Зайчата й лисиця".

– Ура! Зайчик удома! Не піймати тепер його лисичці! Вдома, діти,
згадаєте цю казочку й самі виконаєте завдання на . Зайчик буде№ 5 с. 5
дуже радий.

– –Лиса відстала. Але зупинятися не можна вона хитра. І стрибнув
зайчик ще на 1 точку7кущик уліво. Де він тепер? ( )Уточці 1.

– Але лисиця здогадалася про зайчикову хитрість і кинулася наздо7
ганяти. Довелося йому напружити всі сили й стрибнути через 2 точки –
через 2 кущики. Де він опинився? ( ).Уточці 2

поле: там від лисиці не сховатися. Вирішив зайчик лиску перехитрити,
сліди заплутати і стрибнув назад, уліво на одну точку7кущик. Де він–
опинився? ( ).Уточці 4

5 – 1  =  4

5 – 1 – 2  =  2

5 – 1 – 2 – 1  =  2

54321

– 1

54321

– 2 – 1

54321

– 2 – 1– 1



11

1) № 3, с. 4.
Завдання виконується з коментарем. Перший рядок можна опрацю7

вати фронтально з використанням демонстраційного матеріалу.
а) Що лежить у першому мішку, у другому мішку, у третьому–

мішку? Що ви помітили? (У двох перших мішках – частини, а в
третьому – ціле.)

– –"Який знак ("+" або " ) треба поставити замість зірочки, щоб
отримати правильну рівність? (Знак "+", оскільки ціле дорівнює сумі
частин.)

б) Розглянете другий рядок. Що ви помітили? (– Маленькі мішки
помінялисямісцями.)

–Де частини? Де ціле? Який знак треба поставити? Чому?
в) Інші два знаки діти вибирають самостійно з обґрунтуванням свого

рішення. Відповіді їх можуть бути приблизно такими:
– – –Тепер на 17му місці великий мішок. У ньому зібрані всі фігури

це ціле. Якщо від цілого відняти два квадрати одну частину, то–
залишиться друга частина три кола. Тому ставимо знак " ".– –

– –"В останньому рядку треба поставити знак " , тому що якщо з усіх
фігур взяти кола, то залишаться квадрати.

Завершуючи роботу над завданням, потрібно звернути увагу дітей на
те, що у всіх рівностях однакові частини й ціле, і проговорити з ними
взаємозв'язок цілого й частин:

–Ціле дорівнює сумі частин.
–Щоб знайти частину, із цілого потрібно відняти іншу частину.
Для підготовки до наступного завдання можна попросити дітей усно

співвіднести з кожним рядком числову рівність: 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5;
5 2 = 3; 5 3 = 2. Вихователь записує на дошці пропозиції, висловлені– –
дітьми.

2) № 4, с. 5.
Перші два завдання розбираються фронтально, а останнє можна

використовувати для діагностики засвоєння дітьми взаємозв'язку цілого
й частин. Діти, які зможуть самостійно скласти всі 4 рівності за
останньою картинкою (1 + 4 = 5, 4 + 1 = 5, 5 – 1 = 4, 5 – 4 = 1) і пояснити
їхній зміст, засвоїли взаємозв'язок цілого й частин на достатньому рівні.
Якщо в дітей виникли утруднення, вихователь повинен виявити характер
цих утруднень і скорегувати їх при вивченні наступних чисел.

V. Взаємозв'язок цілого й частин.

дається до них, розбігаються до будиночків. Лисиця ловить зайчиків.
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– Що сподобалося? Що не вийшло? Молодці, що ви це помітили!
Отже, ви переконалися, що все можна здолати.

– Діти, сьогодні ви допомогли зайчикові втекти від лисиці. Згадаєте,
як він стрибав від кущика до кущику, і виконаєте .№5, с. 3

–Розглянете візерунки у клітинах. Яку закономірність ви помітили?
А що цікавого в розфарбуванні намиста? Завершіть малюнок будинку.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Çàíÿòòÿ

3

Роздавальний – кубики, іграшки й геометричні фігури для гри "Поїзд".

Демонстраційний – зображення вагончиків потягу, тварин:
ведмедика, зайця, білки, лисиці, вовка, борсука; цифри 1 7 6; модель
числового відрізка; малюнки: будиночок із замком, що нагадує цифру 6;
"лист" борсука.

Матеріали до заняття:

1) .Гра "Поїзд"
Діти об'єднуються в групи. У кожної групи кубики одного кольору й

дрібні іграшки: матрьошки, солдатики, звірятка тощо.
На дошці – модель числового відрізка. На початку відліку –

паровозик, на кожній з 5 "станцій" – зображення тварин.
а) – Діти, сьогодні в лісових жителів свято – День лісу. Вони

вирішили влаштувати на лісовій галявині пікнік. Але дістатися до
галявини можна лише поїздом. На кожній станції живе який7небудь звір.
Наш поїзд повинен доставити на пікнік кожного з них.

I. Знайомство із числом 6 і цифрою 6.

МЕТА: 1) ознайомити з утворенням і складом числа 6,
цифрою 6;
2) закріпити розуміння взаємозв'язку між частиною й
цілим, уявлення про властивості предметів, геометричні
уявлення.

ТЕМА: "Число 6. Цифра 6"

54321
6
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– Отже, паровозик вирушає. Кого ми візьмемо на першій станції?
( )Ведмедика.

– У якому напрямі повинен рухатися наш поїзд, щоб потрапити на
станцію 2: вліво чи вправо? Чому?

– Вирушаємо! Приїхали! Кого візьмемо на другій станції? ( ).Зайчика
– Що відбувається із числами, коли ми рухаємося вправо? (Вони

збільшуються на 1. Отримуємо наступне при рахунку число).
"Подорож" триває від "станції" до "станції" до цифри 5. Діти

забирають із собою в поїзд ведмедика (1), зайчика (2), білку (3), лисичку
(4), вовка (5), щоразу додаючи 1. Таким чином, повторюються порядкові
числівники від 1 до 5 і проговорюється, що кожне наступне число на 1
більше від попереднього.

– Діти, а як ми дістанемося лісової галявини? Там у сторожці борсука
знаходяться всілякі ласощі для пікніка. (Треба проїхати ще одну
станцію Шостою). Якою вона буде за рахунком? ( ).

– Погляньте: на сторожці борсука висить замок, а поруч – "лист":
"Цей замок чарівний, він вказує на номер нашої останньої зупинки.
Якщо ви скажете, як із числа 5 одержати число 6, то замочок
відкриється". Допоможемо лісовим жителям! ( ).5+ 1= 6

– Молодці! Чарівний замочок відкрився!
(Вихователь знімає чарівний замок – цифру 6 – і прикріплює її до

останньої крапки на числовому відрізку).
б) На столах у дітей кубики та іграшки. Вони працюють групами.

Вихователь пропонує кожній групі скласти поїзд і відвезти гостей на
свято. У кожному поїзді має бути шість вагонів, і в кожному вагоні можна
розташувати лише одного пасажира.

Про роботу кожної групи звітує "начальник поїзду", наприклад: "У
нашому поїзді 6 жовтих вагончиків. В них їдуть 6 олов'яних солдатиків".

в) Дякую, діти! Тепер усе зібралися на лісовій галявині на свято лісу.
На всіх чекає частування: лісові ягоди, горіхи, гриби. Розкладіть їх на
тарілочках так, щоб на кожній було 6 ягід або 6 горіхів, або 6 грибів.

– Звірі вирішили пограти в кульки. Із червоних і синіх кружечків,
які лежать у вас на столі, треба скласти набір з 6 кульок. Що у вас
вийшло? Як це записати? (Обговорюються всі можливі варіанти: 5 + 1 = 6;
4 + 2 = 6; 3 + 3 = 6; 2 + 4 = 6; 1 + 5 = 6).

сс

с с

с

чч ч

ч

ч

сч с с

ч ч ч

ч сс с

ч чч

сс с

сч ч
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Цифра "шість" прийшла у клас,
Та й говорить так до нас:
– Ось підказка вам моя,
На сливку схожа дуже я.
Трохи вгору в мене хвіст,
Називаюсь цифра ... ( ).шість

1) № 1, с. 6.
а) – Назвіть числа, намальовані в кружечках.
– Назвіть сусідів числа 5: яке число знаходиться ліворуч від нього, а

яке – праворуч?
– На скільки кожне наступне число більше, ніж попереднє?
б) – Погляньте на числовий відрізок. Як потрапити із точки 5 у точку

6? ( )Треба зробити 1 крок вправо – додати 1.
– Як змінюються числа, що рухаються числовим відрізком вправо,

уліво? ( –При русі вправо числа збільшуються, а при русі вліво
зменшуються).

– Як одержати число 6? ( ).Треба до 5 додати 1, 5 збільшитина 1
в) – Подивіться на кості доміно. На які дві частини можна розбити

число 6? ( ).Шість – "порожньо", п'ять – один, чотири – два,три –три
З метою кращого запам'ятовування складу числа 6 важливо, щоб

учні самостійно виготовили моделі фішок доміно – наклеїли на прямо7
кутники відповідне число кружків7точок.

г) – Скільки пташок? ( ). Скільки електричних шнурів вониЇх шість
зайняли? ( ).Три

– Як з трьох чисел скласти число 6? ( ).3+ 2+ 1= 6
– А як ще можна скласти число 6 із трьох чисел? (За допомогою

предметних дій з фігурами діти пропонують свої варіанти. Наприклад,
4 + 1 + 1 = 6).

д) – Який шостий день тижня? Який шостий місяць року?
е) – Розглянете цифру 6. Що нагадує вам ця цифра? На що вона

схожа?

III. Закріплення знань про число 6 і цифру 6.

II. Фізкультхвилинка "Поїзд".
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

чух7чух7чух. у ліктях
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1) № 3, с. 7.
У завданні закріплюється зміст додавання й віднімання, взаємо7

зв'язок цілого й частин, які зв'язуються з розбивкою груп з 6 предметів на
частини.

– Діти, як ви гадаєте, що треба зробити в цьому завданні?
– Розповідайте, що ви бачите на малюнку, допишіть рівності й пояс7

ніть, що вони означають.
Можливі відповіді дітей:
– На картинці 1 пташка й 5 жучків. Усього 6 предметів: 1 + 5 = 6.
– Переставимо частини, отримаємо такий же результат: 5 + 1 = 6.
– Від 6 віднімемо одну його частину – число 1, залишиться інша части7

на – 5.
– Тепер від 6 віднімемо, навпаки, число 5, тоді залишиться число 1.
Ступінь самостійності дітей при виконанні другого завдання повинна

збільшуватися. Варто звернути їхню увагу на те, що обидві частини рівні,
тому перші дві та останні дві рівності однакові.

Третє завдання можна запропонувати для самостійної роботи.
Самоперевірка – за готовим зразком і з промовлянням уголос.

2) № 4, с. 7.
Завдання спрямоване на розвиток у дітей логічного мислення й

просторової уяви. Тут закріплюються навички рахунку й уявлення про

V. Повторення.

Руки вгору підняли
І на місці всі пішли,
Руки в кулаки згинаєм,
Руки прямо виправляєм,
Сіли встали, сіли встали
І на місці пострибали.

IV. Фізкультхвилинка.

2) № 2, с. 6.
У завданні закріплюється графічний образ цифри 6. Спочатку діти

обводять пальчиком більшу цифру 6, що знаходиться на аркуші ліворуч.
Потім кілька разів повторюють рух руки у повітрі.

Можна використовувати ігрові вправи "Малярі", "Диригенти",
"Буратіно", "Футболісти". Рухи, необхідні для написання цифри 6,
виробляються відповідно кистю, диригентською паличкою, носом, ногою
та повторюються кілька разів. Потім діти малюють "кучері" – цифри 6 на
малюнках.
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– Молодці! Ви впоралися з дуже важкими завданнями. Що вам
сподобалося найбільше? Як розв'язували складні завдання?

– З яким новим числом познайомилися? Напишіть цифру 6 рукою в
повітрі. Молодці!

– Вдома завершіть зображення візерунків та доріжки в клітинах, не
порушуючи порядку, і намалюйте картинку про число 6 і цифру 6.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

Таким чином, на першому малюнку 3 трикутники, на другому – 5, а
на третьому – 6.

2) № 5, с. 7.
Можливі різні варіанти вирішення:
I варіант:
Зайве кошеня, тому що це – тварина, а машина й велосипед – види

транспорту.
II варіант:
У кошеняти – 4 лапки, у машини – 4 колеса, а у велосипеда – 3 коле7

са, тому він зайвий.
Варіанти, запропоновані дітьми, варто вважати правильними, якщо

вони вірно обґрунтують, тобто назвуть властивість, якою володіє один
предмет, і не володіють два інших.

трикутник. Його виконання дітьми доцільно продублювати на дошці з
використанням кольорових трикутників, вирізаних з паперу, певним
чином "розкласти" малюнки:

а)

в)

б)
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Геометричне лото.
На дошці – Веселий Олівець.
– Діти, сьогодні ми побуваємо в гостях у Веселого Олівця.
Подивіться, які чудові фігури він

намалював! Зрівняйте їх: що в них
спільного? ( ). Чим вони відрізня7Форма
ються? ( ).Розміром і кольором

– Скільки відмінностей ви помітили? ( ).Дві відмінності
– Веселий Олівець пропонує вам пофантазувати й поставити 2 на7

ступні фігури, змінюючи дві ознаки. Спробуйте виконати це завдання
так, щоб у вас і ваших сусідів не було спільного.

Веселий Олівець ставить поруч із маленьким червоним трикутником,
наприклад, маленьке жовте коло. Діти в цей час працюють із роздаваль7
ним геометричним матеріалом самостійно. При перевірці аналізуються
різні варіанти вибору фігури. Потім аналогічно підбирається ще одна
фігура в ланцюжку. Заохочується оригінальність і самостійність.

2) Знайомство з поняттям "шестикутник".
– Погляньте, який витівник наш Веселий Олівець. Він зі смужок

кольорового паперу склав ось такі чудові речі! Що це? (Це много�
кутники).

I. Гра: "У гостях у Веселого Олівця".

Çàíÿòòÿ

4

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – смужки кольорового паперу, мотузки з вузли7

ками, складаний метр; модель числового відрізка; Веселий Олівець –
малюнок із серії "Веселі чоловічки".

Роздавальний – смужки кольорового паперу – 6 відрізків різного
кольору, геометричне лото, до 6 кружечків двох кольорів.

МЕТА: 1) закріпити геометричні подання й познайомити
з новим видоммногокутників –шестикутником;
2) закріпити рахунок до 6, уявлення про склад чисел 2 – 6,
взаємозв'язки цілого й частин, числовий відрізок.

ТЕМА: "Число 6. Цифра 6"

чз
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5 + 1 4 + 2 3 + 3
1 + 5 2 + 4

1) № 3, с. 8.
Спочатку діти працюють із роздавальним матеріалом:
– Ви склали число 6 з різнобарвних смужок. У вас на столах лежать

кружечки двох кольорів. Складіть із них число 6 кількома способами.
Діти працюють самостійно. Один учень працює біля дошки для

організації етапу самоперевірки.

III. Закріплення уявлень про додавання й віднімання чисел 1 – 6.

Діти об’єднуються у групи з 3, 4, 5, 6 осіб. Кожна група одержує
мотузки з відповідною кількістю вузлів і „будує” трикутник,
чотирикутник, п'ятикутник або шестикутник.

II. Фізкультхвилинка "Многокутник з мотузки".

– Що цікавого в їхньому розміщенні? (Число сторін збільшується
на 1 Трикутник, чотирикутник, п'яти�). Назвіть ці многокутники. (
кутник).

– А який многокутник буде наступним? ( ).Шестикутник
– Складіть шестикутник зі смужечок, які у вас є. Чому ви його так

назвали? ( ).Унього 6 сторін, 6 кутів, 6 вершин
3) № 1, с. 8.
– Веселий Олівець накреслив фігуру. Хто здогадався, що це за

фігура? Порахуйте, скільки в неї кутів, вершин і сторін? Вірно – це
шестикутник.

– Олівець попросив, щоб кожний з вас накреслив за допомогою
лінійки ще один шестикутник. Він навіть допоміг вам – як? (Помітив
вершини й пунктирною лінією накреслив дві сторони).

– Прикладіть лінійку так, щоб вона з'єднала точку 1 і точку 2, а
пунктирна лінія знаходилася б зверху від лінійки. З'єднайте точки 1 і 2,
обводячи пунктирну лінію. Так само з'єднайте почергово інші пари
точок.

Заохочуються учні, які найбільш акуратно й старанно виконали
креслення. Учням, які мають труднощі у виконанні цього завдання,
надається допомога.

с с
с

с

с
с

ч ччч ч
ч ччч

ч чч
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Тихо! Тихше! Тихіше! – Ш7ш7ш! – вітер шепоче,
Вітер дерево колише. Теж відпочити хоче.
Вправо7вліво згинає – Ша7ша7ша! Затихай,
Та до землі прихиляє. Сядь тихенько, спочивай...

Відпочили? Вставайте!
До роботи приступайте!

Діти імітують рухи гілочок дерева:

IV. Фізкультхвилинка: "Дерево".

– Погляньте, які точки намалював Веселий Олівець внизу сторінки
у "віконцях". Що цікавого ви помітили? (6точок розбито на групи різни�
ми способами, записи під "віконцями" відповідають змістумалюнків).

– Виберіть будь7який із трьох малюнків і допишіть рівності.
Діти виконують завдання самостійно протягом 1 7 2 хвилин. Вихова7

тель має можливість оцінити рівень сформованості у дітей уявлень про
взаємозв'язок цілого й частин, їхні загальні вміння.

Перевірку можна провести у вигляді гри7змагання команд відпо7
відно до обраного завдання: один учень з кожної команди звітує про
виконання завдання за готовим зразком.

2) № 2, с. 8.
У завданні закріплюються уявлення про додавання й віднімання,

вміння рахувати. Діти вчаться складати вирази й міні7розповіді за
малюнками.

– Як ви думаєте, що пропонує нам зробити Веселий Олівець у
наступному завданні? (Підібрати записи до малюнків, і провести
"чарівні ниточки").

– Чому проведена ниточка від виразу 3 + 2 до малюнка з овочами?
( ).Намалюнку зображено 3 огірки й 2 помідори

– Скільки всього овочів? ( ).3+ 2= 5
– Я уявила історію: кіт Матроскін приніс для салату 3 огірки й 2

помідори. А ми знаємо, скільки всього овочів зірвав Матроскін для
салату. Придумайте історії до інших малюнків, підберіть до них вирази й
прорахуйте відповідь.

Наведемо приклади можливих розповідей (завдань) за малюнками:
а) У Мальвіни було 6 чашок. Буратіно ненавмисно розбив 1 чашку.

Скільки чашок залишилося? ( ).6 – 1= 5
б) У Малюка було 4 машинки. На день народження Карлсон по7

дарував йому 1 гелікоптер. Скільки іграшок стало у Малюка? ( ).4+ 1= 5
в) На гілці берези було 6 листочків. Вітер зірвав 2 листочки. Скільки

листочків залишилося на гілці берези? ( ).6 – 2= 4
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– Що вам сподобалося в гостях у Веселого Олівця? Чого ви навчили7
ся? Яке завдання він допоміг поставити перед собою?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

1) № 4, с. 9.
У завданні повторюється додавання й віднімання одиниць за допомо7

гою числового відрізка.
– Веселий Олівець сказав мені по секрету, що він дуже любить

подорожувати числовим відрізком. Але іноді йому буває нудно крокувати
від точки до точки, і він починає стрибати відразу через кілька точок. Він
дав опис маршрутів (приклади) і креслення. А щоб пограти з нами, він
вирішив нас трохи заплутати. Як ви думаєте, що треба зробити в цьому
завданні? ( ).Знайтий з'єднати червонимкольором креслення із записом

Діти виконують завдання з коментуванням. Опис дій подається у
довільній формі, головне – правильність опису змісту додавання й
віднімання на числовому відрізку.

Наведемо приклади.
1�а дитина:
5 – 2 – 2. Рух починається із точки 5. Далі знаходиться "–2". З точки

5 робимо стрибок вліво на 2 одиниці й опиняємося у точці 3. Далі знову
знаходиться "–2", тому з точки 3 робимо стрибок уліво ще на 2 одиниці й
опиняємося у точці 1. Це – результат.

2�а дитина:
2 + 1 + 2. Починаємо рух з точки 2. Нам потрібно зробити 1 крок

вправо, де знаходиться знак "+". Ми опинилися у точці 3. (2 + 1 = 3). Далі
ми повинні стрибнути вправо одразу на 2 відрізки і опиняємося у точці 5
(3 + 2 = 5). Записуємо відповідь – 5, і проводимо лінію до 17го числового
відрізка.

2) № 5, с. 9.
– Діти! Веселий Олівець дуже задоволений вашою роботою. Вам у

подарунок він намалював картинку – красеня7метелика. І попросив, щоб
ви самі його розфарбували. Подумайте, як це зробити.

Діти повинні зазначити, що колір для розфарбування підбирається
за результатами обчислень. При необхідності для обчислень діти можуть
користуватися числовим відрізком, наприклад, на лінійці. Залежно від
рівня підготовки дітей, завдання може виконуватися самостійно або з
коментуванням. Заохочуються діти, що працюють уважно, охайно,
старанно.

V. Повторення.
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– Домалюйте вдома ланцюжок фігур у Скільки ознак тут№ 6, с. 9.
буде змінюватися? Молодці!

– А ще домалюйте візерунки в клітинах, зберігаючи закономірність.
Намагайтеся малювати красиво й охайно, щоб Олівець замилувався!

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Çàíÿòòÿ

5

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – набір смужок; зображення зайчихи і її фартуха

без однієї тасьми; набір тасьм, одна з яких підійде до фартуха; 12
кружечків; модель числового відрізка; картки із цифрами 1 – 6.

Роздавальний – набір смужок; 12 кружків; моделі "тарілочок";
картки із цифрами 1 – 6; лінійки.

I. Порівняння за довжиною.
1) № 1, с. 10.
На дошці – зображення зайчихи й фартушка з однієї тасьмою.
– Діти, у зайчихи сьогодні будуть гості. Вона вирішила почастувати

їх пирогами. А коли зав'язувала фартух, одна тасьма відірвалася. Побігла
вона до сусідів, щоб допомогли їй підібрати потрібну тасьму. Вдома був
один маленький син сусідів. Він поважно походжав новою кухнею та
милувався нею. Розкажіть, що побачила зайчиха на кухні у сусідів.

Діти складають колективну розповідь із використанням слів на, над,
під, за, перед, ліворуч, праворуч.

– Помилувалася зайчиха новою кухнею, та ніколи баритися.
Попросила вона допомогти їй вибрати й пришити тасьму до фартуха. Але
маля не вміло шити й порадив їй звернутися до лісового кравця – їжака.

2) № 2, с. 10.
На дошці й у кожної дитини на столі знаходиться набір паперових

смужок синіх, червоних, коротких та довгих:

МЕТА: 1) сформувати уміння порівнювати довжину
предметів"наоко" і задопомогоюбезпосередньогонакладен�
ня, ввестиумовнупрактикуслова" ;довше", "коротше"
2) закріпити взаємозв'язок цілого й частин, знання складу
чисел 1 – 6, рахункові вміння умежах 6.

ТЕМА: "Довше. Коротше"

с с

ч ч
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Діти шикуються у дві колони. Перший у колоні одержує паличку
(прапорець, м'ячик тощо). Треба добігти до кінця доріжки, накресленої
на підлозі, повернутися на своє місце й передати паличку наступному
учневі.

Одна доріжка коротша від іншої. Якщо діти відразу здогадаються,
що гра ведеться нечесно, доріжки зрівнюються за довжиною відразу.
Якщо ж вони відразу не побачать різницю, то команда, який дісталася
довша доріжка напевне програє. Звичайно, після невдачі діти обов'язково
зауважують "підступ". Гра відновляється на рівних умовах.

II. Фізкультхвилинка "Естафета".

– Як накладаємо тасьму, щоб зрівняти її за довжиною? (Так, щоб
один кінець співпав).

Діти прикладають смужки й знаходять потрібну. Ще раз зверніть
увагу дітей на те, що смужки рівні за довжиною, якщо обидва їх кінці
співпадають.

– Дякую! Ви дуже допомогли зайчисі. Тепер її гості не залишаться
без пирогів! Доки вона біжить додому найкоротшою дорогою, спробуємо
зафарбувати в зошиті тасьму червоним олівцем. Хто здогадався, під яким
номером вона намальована?

При виконанні цього завдання діти повинні підібрати потрібну
смужку "на око". Це смужка № 5. Її потрібно зафарбувати.

( ).Ні, не можна

– Чи можна прикласти так: ? А так ?

– Прийшла зайчиха до їжака, а він – у відпустці, на морі відпочиває.
На дверях його будиночка висить замок. Що вам нагадує цей замок?
( ).Цифру 6

– Давайте допоможемо зайчисі. Яка тасьма їй потрібна?
Вихователь роздає дітям смужку7зразок. Кожен повинен спочатку

самостійно підібрати подібну тасьму з тих, що лежать у нього на столі, і
показати вихователеві. Обговорення починається з тими дітьми, які
неправильно підібрали смужки. А якщо таких немає, діти повинні
обґрунтувати свій вибір.

Спочатку з'ясуємо, що синя смужка не підходить за кольором, тому
треба брати червону. Потім мова йтиме про порівняння за довжиною.

– Хто знає, як порівняти тасьму за довжиною? (Треба накласти одну
смужку на іншу або прикласти одну до іншої).
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V. Повторення й закріплення вивченого матеріалу.

Обидві долоні лежать на парті вільно. Декламуючи вірші, діти
супроводжують їх рухами пальчиків. Починаємо із вказівних пальців
обох рук, потім – середній, безіменний, мізинець, великий, і так
почергово:

Оцей пальчик мій танцює, А мізинчик мій, малятко,
Цей гарнесенько малює. Шкряботить, як мишенятко.
Оцей пальчик спритно скаче, А великий – той товстун
Мов легесенький він м'ячик. На бочок він ліг й заснув.

А тепер всі по порядку
Роблять пальчики зарядку.

IV. Фізкультхвилинка з пальчиками (розвиток дрібної моторики).

1) № 3 , с. 10.
– Погляньте! Мальвіна попросила Незнайка зрівняти смужечки за

довжиною. Чи вірно він виконав її завдання?
Діти пояснюють помилки порівняння: а) кінці смужок повинні

суміщатися; б) одна смужка повинна йти по іншій. Тоді за іншими
кінцями визначають, яка смужка довша, а яка коротша.

2) № 4, с. 11.
Роботу можна організувати попарно. Кожна пара отримує один із

трьох можливих наборів смужок. Порівняння виконується за допомогою
накладення або прикладання. Потім кожний варіант проговорюється,
демонструються предметні дії, що обґрунтовують відповідь. Результати
порівняння записуються в зошиті: .с = ч; с > ч; с < ч

Краще підготовленим дітям можна запропонувати виконати
завдання на основі аналізу малюнка. У цьому випадку вони повинні
помітити, що ліві кінці смужок співпадають і, орієнтуючись на інші
кінці, поставити потрібні знаки. Самоперевірка – за зразком на дошці.

III. Закріплення вміння порівнювати за довжиною безпосередньо.

2 + 1 + 3 =  6

– У нашої зайчихи сьогодні багато клопотів. Їй довелося багато
ходити лісом, доки не вдалося підібрати тасьму потрібної довжини.
Давайте простежимо її шлях на числовому відрізку:

2 + 1 + 3 = . На столах у дітей лінійки з поділами.
На дошці – демонстраційна модель числового відрізка й запис:
1) Робота з лінійкою – числовим відрізком.

5 64321

+ 1 + 3



24

– Ви сьогодні дуже добре допомогли зайчисі. Згадаєте, що ви робили?
( ).Порівнювали смужки за довжиною

– Як можна порівняти дві смужки? Що для цього треба зробити?
– У морячка у завданні теж є стрічечки. Знайдіть пари№ 5, с. 11

стрічок, однакові за довжиною, і розфарбуйте їх одним кольором (кожну
пару – іншим). А в клітинах домалюйте, дотримуючи закономірності,
букви морської абетки та маячки.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

Діти коментують запис і виконують дії за допомогою числового
відрізка та лінійок. Можливий варіант їхньої розповіді:

– Зайчиха вийшла із точки 2 і зробила спочатку 1 крок вправо. Число
збільшилося на 1 – це 3. Потім з точки 3 зайчиха стрибнула відразу на 3
кроки вправо й опинилася у точці 6. Отже, 2 + 1 + 3 = 6.

2) № 6, с.11.
На партах у дітей – кухлики, що зображують пиріжки, і моделі

"тарілочок". На дошці – такі ж кухлики й "тарілочки", але більшого
розміру.

– Нарешті зайчиха повернулася додому й напекла смачних пиріжків
з морквою та капустою. А потім гості частувалися, але спочатку кожен з
них відгадував, скільки пиріжків лежить на закритій серветкою
тарілочці. Давайте й ми відгадаємо загадки зайчихи.

Діти викладають кружки й відгадують загадки. Приклади міркуван7
ня дітей:

– На одній тарілочці 5 пиріжків – це частина. Друга частина закрита.
А всього 6 пиріжків. 6 – це 5 і 1. Отже, під серветкою знаходиться 1
пиріжок.

Якщо у дітей виникають труднощі, запропонуйте їм 5 пиріжків з
першої тарілочки покласти на пиріжки в тарілочці7сумі. Аналогічно
виконуються наступні завдання. Одну 7 дві загадки можна відгадати
разом, а інші запропонувати відгадувати самостійно в групах.

Çàíÿòòÿ

6 МЕТА: 1) формувати в учнів уявлення про вимір довжини
за допомогою мірки. Познайомити з такими одиницями
виміру довжини, як " ;крок", "п'ядь", "лікоть", "сажень"
2) закріпити вміння складатиміні�розповіді й опис малюн�
ка, обчислювальні вміння вмежах 6.

ТЕМА: "Вимірювання довжини"
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – зображення 4 чоловічків (1 високий, 1 низь7

кий, 2 з однаковим середнім зростом); 4 будиночки: червоний, синій,
жовтий та зелений; 2 паперові смужки; тасьма й мотузка; модель
числового відрізка.

Роздавальний – картки із зображеннями 4 чоловічків, аркуш паперу
із зображенням 4 будиночків; 2 смужки паперу: одна за довжиною
дорівнює відстані між червоним і синім будиночками, а інша – відстані
між жовтим і зеленим будиночками.

Діти працюють із аркушами паперу, на яких намальовані 4 будиночки:

– В місті жили нерозлучні друзі: Миколка, Толя, Мишко й Гришко.
Як кличуть кожного з них, якщо Миколка найменший за зростом, а
Мишко й Гришко однакового зросту? При цьому Гришко стоїть між
Мишком і Миколкою. (Перший – Толя, другий – Мишко, третій –
Гришко, четвертий –Миколка).

– Розміщуйте портрети друзів у тому ж порядку на своїх партах.
б) Порівняння предметів за довжиною за допомогою безпосереднього

накладення.

У завданні закріплюються прийоми порівняння предметів за довжи7
ною. Одночасно уточнюються поняття "вище", "нижче", "далі", "ближче".

а) .Порівняння предметів за довжиною "на око"
Вихователь розміщує на дошці малюнки:

I. Гра "Веселі чоловічки".

с

зж

ч с

зж

ч

Мишко Гришко

ТоляМиколка
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1) № 1, с. 12.
– Як ви дізнаєтеся, хто з вас є вищим, а хто – нижчим? (Станемо

спинами один до одного й визначимо, чия голова вище). Хтось із дітей
демонструє.

– Розглянете картинку: хто є вищим – Сашко чи Тетянка.
– На іншому малюнку – Мишко і Наталя не можуть стати поруч. Чи

може стіна допомогти їм довідатися, хто ж є вищим? (За висотоюМишка
уклалося на 1 цеглину більше. Отже, він вищий).

2) Практична робота.
Вихователь розміщує дві пари іграшок на відстані декількох кроків і

просить дітей визначити, яка із двох відстаней є більшою.
Діти повинні відмітити, що ці відстані можна проміряти кроками.

З'ясовується, наприклад, що в першому випадку відстань між іграшками
становить 5 кроків, а в іншому – 8; тому перша відстань менша від іншої.

Потім вихователь пропонує дітям "прокрокувати" деяку відстань
(наприклад, ширину столу) п'ядями; подумати, якими іншими видами

III. Вимір довжини за допомогою мірки.

Трава – низенька7низенька, То вперед, то назад, то вниз пригинає.
Дерева – високі7високі. Птахи летять, відлітають,
Вітер дерева колише, гойдає, А діти тихенько сідають
То вправо, то вліво хитає, І математику вивчають.

II. Фізкультхвилинка.

– На ваших малюнках зображено будиночки чотирьох друзів. А ще у
вас є 2 смужки паперу – це доріжки. Одна з них з'єднує будиночки
Миколки і Толі, а інша – Мишка й Гришка. Яка із цих доріжок коротша?
Яка довша? Доведіть.

Діти спочатку порівнюють смужки "на око", зауважуючи, що
першою є коротша доріжка, а другою – довша. Потім вони пояснюють, як
правильно накласти доріжки, щоб зрівняти їх за довжиною.

– З'єднайте будиночки відповідними доріжками.
Методом спроб і помилок діти встановлюють, що довга смужка

з'єднує червоний і синій будиночки, а коротка – жовтий і зелений
будиночки.

– Довга доріжка з'єднує будиночки Толі й Миколки, а коротка –
Мишка й Гришка. Мишко проживає у жовтому будиночку, а Толя – не в
червоному. Хто де проживає? (Толя проживає у синьому будиночку,
Мишко – ужовтому, Гришко – у зеленому, аМиколка – у червоному).
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1) № 5, с. 13.
Діти навчилися складати розповіді й описи за малюнками. Вони

пропонують свої ситуації. Якщо виникають труднощі – допоможіть їм
скласти, наприклад, такі розповіді:

1) У Іринки на підвіконні знаходиться 5 вазонів у горщечках і лійка.
Ми знаємо, скільки всього предметів у Іринки на підвіконні. ( ).5+ 1

V. Повторення.

Стрибають побігайчики – Де ж ті зайчики?
Сонячні зайчики. Були. А поділися куди?
Ми їх кличемо – не йдуть. Пішли.
Були там – тепер вже тут. Ви ніде їх не знайшли.

"Сонячні зайчики" розбігаються, а той, хто водить гру, намагається
їх піймати.

IV. Фізкультхвилинка "Сонячні зайчики".

Діти висловлюють свою думку. Вихователь підводить їх до думки про
те, що чим більшим є крок7мірка, тим менше кроків розміщується на
відрізку.

Потім за малюнком у зошиті діти визначають самостійно, скільки
розмістилося у відрізку червоних, синіх, жовтих і зелених мірок, і ще раз
своїми словами висловлюють думки про те, що чим більшою є мірка, тим
меншим буде результатвиміру.

міри можна відміряти відстань. Діти пропонують свої варіанти. У процесі
бесіди вихователь звертає їхню увагу на такі відомі одиниці виміру
довжини, як лікоть, сажень тощо. Важливо, щоб кожна дитина виконала
виміри цими одиницями.

3) № 2, с. 12.
– Вінні7Пух вимірює відстань між деревами кроками. Скільки

кроків між ялинкою та дубом? ( ) Між ялинкою та березою? ( ) Між5 7
березою та дубом? (9).

– Яка відстань є найбільшою? Найменшою?
4) № 4, с. 13.
Вихователь креслить на дошці відрізок і просить дітей "прокрокува7

ти" його маленькими відрізками7мірками. Кожний "крок" позначається
рискою. Потім подібний відрізок вимірюється більшою міркою. Ми
отримали інше число мірок. Чому?
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– Що нового ви довідалися сьогодні на занятті? Що було най7
цікавішим?

– Молодці. Ви добре попрацювали! Удома домалюйте візерунок у
клітинах і виміряйте яку7небудь відстань спочатку більшими кроками, а
потім – маленькими. На наступному занятті розповісте про результат.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

2) На клумбі зірвали 4 тюльпани й 2 троянди. Скільки всього квітів
зірвали на клумбі?

3) Микита сплів 3 великі кошики, а його сестра – 3 маленькі. Скільки
всього кошиків сплели Микита і його сестра?

– Що об'єднує всі малюнки? (На всіх малюнках зображено 6 пред�
метів).

– На які частини можна розбити число 6? ( ).5 і 1; 4 і 2; 3 і 3
На завершення діти роблять записи під малюнками: 5 + 1; 4 + 2; 3 + 3.

Відмітимо, що діти можуть запропонувати й інші варіанти розбивки
предметів на групи. Наприклад, на третій картинці 5 кошиків стоять, а
один – упав. Варіанти дітей варто визнати правильними, якщо вони вірно
обґрунтують свою відповідь.

2) № 6, с. 13.
При виконанні цього завдання формується вміння перевіряти свої

обчислювальні дії за числовим відрізком. Спочатку діти записують у
порожні віконця свої варіанти відповідей, а потім перевіряють їх з
опорою на числовий відрізок, виправляють можливі помилки. Правиль7
ний хід міркувань при перевірці:

– До 2 додати 1. З точки 2 роблю 1 крок вправо, отримаю 3. У мене
така ж відповідь.

– Від 4 відняти 3. З точки 4 стрибок через 3 одиниці вліво – у точку 1.
А я отримав 2. Я виправлю 2 на 1.

Çàíÿòòÿ

7 МЕТА: 1) закріпити уявлення про вимір довжини за
допомогою мірки й уміння практично вимірювати довжину
відрізка заданоюміркою;
2) познайомити із і як загально�сантиметром метром
прийнятими одиницями виміру довжини, формувати
вміння використовувати лінійку для виміру довжин
відрізків;

ТЕМА: "Вимірювання довжини"
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Практична робота.
а) Вихователь викликає найвищого хлопчика й найнижчу дівчинку,

просить виміряти кроками одну і ту ж відстань. Спочатку йде дівчинка.
Усі хором рахують її кроки. Потім іде хлопчик. Його кроки теж рахують.

– Що ви помітили? ( ).Відстань не змінювалася, а число кроків – різне
– Чому так сталося? (Кроки були різними: чим більші кроки, тим

менше їх число).
Діти розповідають про те, як вони вдома вимірювали відстані

великими й маленькими кроками, і отриманий висновок закріплюється.
б) На столах у дітей – біла паперова смужка довжиною 20 см, червона

– 5 см, синя – 4 см. Вихователь пропонує їм спочатку зрівняти червону й
синю смужки безпосередньо, а потім проміряти ними білу смужку. Всі дії
дублюються на дошці за допомогою демонстраційних смужок. У
результаті діти роблять висновок про те, що чим більшою є мірка, тим
меншим є результатвиміру.

2) № 1, с. 14.
– Якими ще мірками можна вимірювати довжину відрізків?

( ).П'ядями, сажнями, ліктями йт.д.
– Чи однаковим є результат при вимірі однакової відстані у різних

людей? ( ).Ні, у всіх різні кроки, ліктітощо
– Якої довжини лікоть вигідно мати продавцеві на базарі? ( ).Великий

А покупцеві? ( ).Маленький
– Щоб не було суперечок, люди домовилися користуватися мірками,

які не пов'язані з розмірами людського тіла – вони завжди однакові.
Сьогодні ми познайомимося із двома такими мірками – іметром

I. Знайомство з метром і сантиметром.

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – біла смужка паперу довжиною 40 см, смужки7

мірки: червона – 10 см, синя – 8 см; ілюстрація: папуга й удав; метр
(лінійка кравця, складний, рулетка тощо); модель сантиметра; лінійка.

Роздавальний – біла смужка паперу довжиною 20 см, смужки7
мірки: червона – 5 см, синя – 4 см; лінійка; листки із трьома відрізками
5 см, 2 см і 4 см.

3) закріпити уявлення про порівняння груп предметів за
допомогою складання пар, додавання й віднімання,
взаємозв'язок цілого й частин, складання числа 6.
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1) № 2, с. 14.
– Як ви думаєте, який відрізок найдовший, а який – найкоротший?

Як довести?
З'ясовуємо, що спосіб накладання тут використовувати неможливо.

На допомогу приходить лінійка. Діти вимірюють лінійкою довжину
даних відрізків, проговорюючи вголос, як її треба прикласти:

III. Практичний вимір довжин відрізків за допомогою лінійки.

Діти імітують рухи равлика на килимі:
Хто повільно так повзе,
Свій будиночок везе?
Проповзе ще трішки7трішки,
Висуне й сховає ріжки,
Далі вирушить у путь.
Равликом його всі звуть.

Якщо немає килима, то можна провести зарядку для пальчиків:
однією долонькою накрити іншу й висувати середній і вказівний пальці7
ріжки.

II. Фізкультхвилинка "Равлик".

сантиметром.
Вихователь демонструє модель метра й модель сантиметра, діти

виділяють сантиметр на своїх лінійках зеленим олівцем.
– За допомогою якої з цих мірок зручніше виміряти відстань у

кімнаті? ( ). Виміряйте метром довжину дошки, висоту шафиМетром
тощо.

Діти вимірюють метром дві7три відстані.
– Якою одиницею вимірює довжину дошки хлопчик на картинці?

( ).Метром
– А якою міркою зручно виміряти доріжку, якою повзе равлик?

( ). Скільки маленьких відрізочків у 1 см уклалося в ційСантиметром
доріжці? ( ).4 см

– На лінійці відкладемо відрізки довжиною 1 см кожний. Числа 1, 2,
3 тощо показують, скільки сантиметрів ми відклали. Розгляньте
картинку й поясніть, як треба прикласти лінійку, щоб виміряти відрізок.
(Один кінець відрізка треба сполучити із червоним штрихом, а інший
кінець покаже, скільки в ньому сантиметрів).

– Відзначте початок відліку на ваших лінійках червоним штрихом.
Равлик із цієї точки доповз до точки 5. Скільки сантиметрів проповз
равлик? ( ). Молодці!5 см
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Щось не хочеться сидіти, Руки вгору, руки в боки,
Треба трохи відпочити. Всі зробіть чотири кроки.
Руки вгору, руки вниз. Вище руки підніміть,
На сусіда подивись. А тепер їх опустіть.

Плигніть, діти, кілька раз.
За роботу, все гаразд.

IV. Фізкультхвилинка "Зарядка".

– Один кінець відрізка прикладу до червоного штриха лінійки,
інший кінець – виявився в точці 6. Отже, довжина відрізка – 6
сантиметрів.

Число 6 вписується у порожнє віконце під відрізком. Вихователь
звертає увагу дітей на коротке позначення сантиметра поруч із віконцем.
Аналогічно виміряються довжини інших відрізків.

2) № 3, с. 14.
На дошці многокутник, складений зі смужечок паперу. Вихователь

ставить проблему:
– Чи є сторони многокутника відрізками?
Думки дітей зазвичай різняться: частина з них відповідає на

запитання ствердно, інші – негативно. Тоді модель многокутника на
дошці "розсипається", і всі діти переконуються в тому, що правильною
є відповідь про те, що сторони многокутників – відрізки. А, отже,
як і будь7які відрізки, їх можна виміряти. На завершення діти
вимірюють лінійкою довжини сторін многокутників у навчальному
посібнику.

3) № 4, с. 15.
– Виміряйте довжину великого відрізка. Напишіть у "віконечку"

результат виміру. ( ).5 см
– Обведіть на лінійці синім олівцем одну частину, а зеленим олівцем –

іншу частину. Виміряйте довжину кожної частини й запишіть результат.
– Які рівності ми можемо скласти?
Робота ведеться фронтально. Діти проговорюють всі 4 рівності. Варто

звернути їхню увагу на те, що у результаті вони отримали ті ж
співвідношення, що й при розбивці числа 5 на частини 2 і 3. Отже, для
довжин відрізків вірні взаємозв'язки цілого й частин, які були
встановлені раніше:

–Ціле дорівнює сумі частин.
–Щоб знайти частину,треба від цілого відняти іншу частину.
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– Як виміряти довжину відрізка? (Вибрати мірку й укласти у
відрізку).

– Про які нові мірки (одиниці виміру) ви сьогодні довідалися?
( ). Чим вони відрізняються від тих, які ми вивчили іМетр, сантиметр
використовували раніше? ( ). Молодці!Вони завжди однакові

– Удома виміряйте лінійкою довжину відрізків на аркуші паперу і
домалюйте в клітинках візерунки. Подивіться уважно, як розташо7
вана ніжка палички? (Посередині клітинки). Не помилиться! Будьте
уважними.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

1) № 5, с. 15.
У завданні закріплюється вміння співвіднести кількість предметів з

відповідною цифрою й порівняння чисел за допомогою складання пар.
– Розглянете малюнки. Як ви думаєте, що треба зробити в цьому

завданні? (Тут намальовано мішки із предметами і стоять знаки >, <,
=. Отже, треба порівняти за кількістю маленькі й більші м'ячі, папуг і
мавпочок, ліхтарики й свічки).

– Запишіть число предметів, що знаходяться у кожному мішку, до
порожніх клітинок і порівняйте отримані числа.

Завдання виконується з коментуванням. Діти малюють "чарівні
ниточки", виділяють червоною лінією предмети, які мають пару, і
обирають знак. Увагу дітей варто звернути на те, що предмети, які
залишилися без пари, дають відповідь на питання: "На скільки більше?",
"На скільки менше?"

2) № 6, с. 15.
У завданні закріплюється знання складу числа 6. За даним зразком

діти можуть самостійно визначити, що потрібно зробити у цьому
завданні:

– На першій ниточці 1 намистинка червона і 5 намистинок синіх.
Унизу записано вираз 1 + 5. На інших малюнках зображено тільки
червоні намистинки й записано один перший доданок. Отже, потрібно
домалювати сині намистинки до шести й дописати другий доданок.

Подібні вправи дуже корисні, тому що розвивають у дітей здатність
до аналізу, порівняння, уміння міркувати за аналогією. Завдання вико7
нується з коментуванням.

Останні 2 завдання можна запропонувати дітям для самостійного
розв'язання із взаємною перевіркою у парах.

V. Повторення.
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

Гра "Подорож стоноги".
На дошці – біла смужка паперу, що з'єднує ромашку й волошку.
– Минулого разу стонога допомагала нам зібрати намистинки, що

розсипалися. Сьогодні вона вирішила виміряти довжину доріжки від
ромашки до волошки. Але це не так легко! Проповзла вона небагато й
вирішила відпочити. (Вихователь прикріплює синю смужку над білою.
Аналогічні дії діти виконують із роздавальним матеріалом).

– Відпочила стонога – і поповзла далі вимірювати частину шляху, що
залишилася. (Прикріплюється червона смужка).

– На які частини поділився весь відрізок? (На дві частини – синю й
червону).

– Позначимо смужку білого кольору, весь наш відрізок – буквою Б,
синю частину – буквою С, а червону 7 буквою Ч. Які 4 рівності можна
скласти?

Вихователь робить записи на дошці й просить дітей пояснити їхній
зміст:

С + Ч = Б
Ч + С =Б
Б – С = Ч
Б – Ч = С
Відповіді дітей супроводжуються діями з кольоровими смужками:
– Синя й червона смужки в сумі становлять весь відрізок: С + Ч = Б.

I. Відрізок і його частини.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – зображення стоноги, квітів: 3 ромашки, 2 во7

лошки; смужки паперу: біла – 30 см, синя – 10 см, червона – 20 см.
Роздавальний – смужки паперу: біла – 15 см, синя – 5 см, червона –

10 см; лінійка.

МЕТА: 1) закріпити вміння практично вимірювати
довжину відрізків за допомогою лінійки;
2) розкрити аналогію між поділом відрізків і групи пред�
метів на частини; ввести у мовну практику терміни
" " й " задачі; ознайомити з використаннямумова питання"
відрізка для відповіді на питання задачі.

ТЕМА: "Вимірювання довжини"

Б

ЧС



34

Таким чином, при розподілі відрізків і груп предметів на частини
отримуємо однакові рівності.

2 см + 4 см = 6 см 2 + 4 = 6
4 см + 2 см = 6 см 4 + 2 = 6
6 см – 2 см = 4 см 6 – 2 = 4
6 см – 4 см = 2 см 6 – 4 = 2

Діти повинні помітити, що в обох завданнях числа в рівностях однакові:

1) № 1, с. 16.
– Виміряйте довжину 17ої частини відрізка ( ).2 см
– Чому дорівнює довжина 27ої частини відрізка? ( ).4 см
– Виміряйте довжину всього відрізка. ( ).6 см
– Допишіть рівності. Що вийшло? Діти дописують рівності в зоши7

тах і пояснюють їхній зміст, ґрунтуючись на взаємозв'язку цілого й
частин.

– Як знайти цілий відрізок? ( ).Частини скласти
– Як знайти частину відрізка? ( ).Із цілого відняти іншу частину
2) №2, с. 16.
– Як одним словом назвати всіх, хто намальований на картинці?

( ).Комахи
– На які групи їх можна розділити? ( ).Метелики й бабки
– Допишіть рівності. Що вони означають? (2 + 4 = 6. До 2 бабок

додали 4метелика й одержали 6 комах. Іт.п.).
– Зрівняєте рівності в першому й другому завданнях. На що важливо

звернути увагу?

ІІ. Поділ відрізків та груп предметів на частини.

Діти шикуються в колону по одному. За командою "Приготувались!"
усі гравці присідають і кладуть руки на плечі тим, котрі знаходяться
попереду. За командою "Руш!" кроком або стрибками навпочіпки діти
проходять певну дистанцію, не розриваючись і не встаючи.

II. Фізкультхвилинка "Стонога".

– Змінимо їх місця: до червоної смужки додамо синю, знову
отримаємо весь відрізок: Ч + С = Б.

– Віднімемо від усього відрізка синю частину, залишиться червона:
Б – С = Ч.

– Тепер віднімемо із усього відрізка червону частину, залишиться
синя: Б – Ч = С.
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– Ми показали на відрізках, що відомо у завданні, тобто це – умова
завдання. А про що запитується у цьому завданні? (Скільки всіх квітів у
букеті?) Те, що потрібно довідатися, називається питанням завдання.

– Скільки було волошок? ( ). Це буде 27а частина:2 волошки

– Діти! Сьогодні, перш ніж розв'язати цю задачу, я запишу все, що
сказано, за допомогою креслення – адже на відрізку легше позначити, що
відомо в задачі й що потрібно знайти. Давайте пригадаємо, скільки було
ромашок? ( ). Це буде 17а частина:3 ромашки

Три ромашки жовтоокі
Та волошки дві високі
Мамі діти дарували.
Скільки ж квітів мама має?

1) "Веселе завдання".
У завданні вихователь знайомить дітей з використанням відрізка для

відповіді на питання задачі. На дошці – 3 ромашки й 2 волошки.
– Хлопці, сьогодні я приготувала для вас веселе завдання:

V. Повторення.

Діти стоять, опустивши голову й руки донизу, спина розслаблена. У
такт ритму вірша вони плавно піднімають руки й голову нагору,
дивляться на пальці – вдих, потім повертаються у вихідне положення
видих. Після слів: "Сонце вранці лише прокинеться..." – виконують
махові рухи руками, крутіння.

Задрімала квітка і прокинулась
Спати вже не хочеться малій.
Ворухнулася, потягнулася,
Зникла в далечіні голубій.
Сонечко вранці прокинеться,
Метелик кружляє – не спиниться.

IV. Фізкультхвилинка "Метелик".

3
ж

2
с

3
ж

2
с

3

?

ж
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– Що сподобалося на занятті? Що викликало утруднення?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

Всі перетворення умови завдання демонструються на одному й тому
ж відрізку: картки із цифрами й знак питання міняються місцями.

2) № 3, с. 16.
Можна запропонувати кожній дитині скласти завдання за одним із

3 малюнків. Діти самостійно складають завдання за обраним ними
малюнком, заповнюють схему й дописують рівність. Важливо, щоб діти
фантазували, придумували свої фабули завдань, наприклад:

1) Мама принесла із саду 2 яблука й 3 груші. Скільки фруктів
принесла мама із саду?

2) У дворі гуляли 3 песика й 1 кошеня. Скільки тварин гуляло у
дворі?

3) Біля причалу стояли 3 вітрильники й 3 шлюпки. Скільки човнів
стояло біля причалу?

При перевірці діти коментують рішення, називаючи частини й ціле,
дописують рішення інших завдань. На завершення можна їх запитати:

– Що загального у всіх завданнях? (Відомі частини, а треба знайти
ціле).

3) № 4 , с. 17.
Завдання виконується аналогічно до попереднього. Бажано запис

дублювати на дошці, для зручності при самоперевірці. Як звичайно, тут
важливо відзначити успіх, просування вперед кожної дитини.

– А якщо зів'януть спочатку волошки, що залишиться? (Залишать�
ся ромашки 5 – 2= 3). Скільки? ( ).

Вихователь послідовно виставляє спочатку жовту смужку, потім
синю, записує умову й питання завдання.

– Подивіться на креслення, подумайте: що ми будемо шукати:
частину чи ціле? ( ).Ціле

– Як знайти ціле? ( ).Треба скласти частини: 3 + 2= 5 або 2+ 3= 5
– А що залишиться в букеті, якщо ромашки зів'януть? (Залишаться

волошки 5 – 3= 2). Як це записати? ( ).

?
с

3

5

ж

2
с

?

5

ж
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– Веселому клоунові дуже сподобалося, як ви складали завдання, і
він прийшов до вас у гості. Але що з ним трапилося? (Всі кольори
зникли).

– Удома допоможіть клоунові. Як його треба розфарбувати? (Можна
розфарбувати для прикладу 1 – 2 частини). І як завжди, домалюйте
візерунки в клітинах.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Одна дитина викладає на фланелеграфі малюнки, проговорюючи
свої дії вголос. Інші – у себе на столах викладають кружечки різного
кольору:

а) П'ять ялинок і дубок
Заглядають у ярок.
Бачиш ти, дитинко, їх?
Полічи7но, скільки всіх?

У завданні повторюється склад числа 6. Вихователь читає вірші, а
діти самостійно відповідають на поставленіна основі предметних дій
питання.

1) "Веселі завдання".

I. Знайомство із числом 7 і цифрою 7.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – числовий відрізок; опорні таблиці для

закріплення складу чисел: "будиночки", "вагончики" тощо; гриби;
кубики; збільшені геометричні фігури до ; шапочки для№ 5, с. 19
фізкультхвилинки.

Роздавальний – кружечки з кольорового паперу: жовті, червоні – по
7 штук кожного кольору; кубики двох кольорів; смужки паперу;
кольорові олівці, фломастери, ручки.

МЕТА: 1) познайомити з утворенням і складом числа 7,
цифрою 7.
2) закріпити уявлення про склад числа 6, взаємозв'язок
цілого й частин, поняттямногокутника.

ТЕМА: "Число 7. Цифра 7"

5  +  1  =  6+ жч ч ч ч ч
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– Скільки яблук маємо разом, коли до 6 яблук додали ще 1 яблуко?
( ).Маємо 7 яблук

– Як одержали 7 яблук? (Було 6 яблук. Їжак приніс ще 1 яблуко. До 6
яблук додали одне яблуко – одержали 7 яблук).

Узагальнення:
– Як можна отримати число 6? ( ).5+ 1 або 1+ 5; 2 + 4 або 4+ 2; 3+3
2) Утворення числа 7.
Їжак запитав сусіду7їжака: Я збираю їх у лісі:
– Ти, непосида, мабуть, здалека? Шість приніс, одне несу.
– Я готуюсь до зими. І задумався сусіда:
Бачиш, яблука на мені? – Скільки буде яблук всіх?
Можна інсценувати це цікаве завдання, а можна організувати роботу

аналогічно роботі над попередніми завданнями: одна дитина викладає
картинки на фланелеграфі, а інші працюють із геометричним матеріалом.

– Діти, спробуємо допомогти їжакам порахувати всі яблука. Хто
пам'ятає, скільки яблук їжак уже приніс? ( ). Покладіть у себе на6 яблук
столах стільки ж червоних кружечків.

– Скільки яблук він ще несе? ( ).Одне
– Що ми повинні зробити? ( ).Додатище одне яблуко

в) Три великих, три маленьких,
Хоч маленьких, та гарненьких.
Всі вони – сім'я опеньків.
Скільки їх сидить, скажіть!

У дітей – різнокольорові кружечки, на демонстраційній дошці –
картинки з більшими й маленькими грибами:

б) Два кубики в Маші,
Чотири – у Наташі.
Ви всі кубики оті
Порахуйте, малюки!

На демонстраційній драбинці одна дитина виставляє кубики різного
кольору, коментуючи свої дії. Інші діти викладають кубики двох
кольорів у себе на столі:

2  +  4  =  6ж ж з з з з+

3  +  3  =  6+

1+6+ ччч ч ч ч ч
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1) № 1, с. 18.
а) – Назвіть числа, що знаходяться у кружечках.
– Які сусіди у числа 6? (Перед ним знаходиться число 5, за ним –

число 7).
– На скільки кожне попереднє число менше наступного? На скільки

кожне наступне з чисел більше попереднього?
б) – Подивіться на числовий відрізок. Як потрапити із точки 2 у

III. Закріплення уявлень про число 7 і цифру 7.

Діти стоять, злегка зігнувшись. Руки зігнуті в ліктях перед грудьми,
кисті рук опущені долілиць. Ногами, що злегка зігнуті в колінах, роблять
дрібні, часті кроки:

Йшов по лісу їжачок, ходьба намісці
В нього шубка з голочок.
Ніс багато грушечок, нахиляннятулуба в сторони
Аж болів йому бочок.
Раз, два, три, чотири, п'ять! стрибки
Зупинився спочивать.
Піклувався їжачок вправи для кистей рук
Про маленьких діточок,
Чарівних, непосидючих,
Дуже милих і колючих.
Кінчики пальців дітей з'єднуються – вони "зривають" ягоди.

II. Фізкультхвилинка "Їжачок".

3) Знайомство із цифрою 7.
Вихователь показує новий значок для позначення числа 7:

Ось траву косив косар,
Й притупилася коса.
Вгору він її підняв
Та й гострить косу почав.
Й дуже дивно стало всім
Не коса, а цифра "сім".

Далі діти називають дні тижня у правильній послідовності.
Вихователь викладає 7 смужок кольорового паперу – за кількістю
кольорів веселки: понеділок – червона, вівторок – помаранчева тощо.

– Який сьомий день тижня? Чим він відрізняється від усіх інших?
– Хто знає, який сьомий місяць року? У кого з вас день народження у

цьому місяці?
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2) № 2, с. 18.
а) Зразок (ліворуч) діти обводять кілька разів пальчиком, потім –

маркером. Для закріплення в зоровій і моторній пам'яті зразка цифри 7
можна використовувати ігрові вправи "Малярі", "Диригенти",
"Буратіно" тощо. Діти малюють цифру 7 у повітрі за допомогою уявної
щітки маляра, диригентської палички, "носом Буратіно".

б) Після попередньої підготовки, проведеної у формі ігрових вправ,
діти можуть самостійно прописувати цифри 7 за заданим трафаретом.
При цьому звертаємо увагу дітей на розходження цих значків у кольорі та
за розміром:

– Чи всі цифри однакового кольору? ( ). Від чого залежить колірНі
цифр? ( ).Від розміру

– Якого кольору найбільші цифри? ( ). Напишіть у себе вЗеленого
зошитах найбільші сімки зеленим олівцем. Скільки їх вийшло? ( ).6

– Знайдіть на малюнку найменші цифри. Якого вони кольору?
Обведіть найменші "сімки" синім олівцем.

У більш підготовлених групах можна запропонувати дітям скласти
число 7 із кружечків трьох кольорів і записати свої варіанти за допомогою
цифр, наприклад:

– З яких двох чисел можна скласти число 7? ( ).6 і 1, 5 і 2, 4 і 3

в) На демонстраційній дошці моделі 5 – 6 доміно з різним числом
точок. Такі ж кості доміно на столах у дітей.

– Розглянете кості доміно. Виберіть із них ті, де 7 точок.
Одна дитина відбирає 2 варіанти на дошці, а інші – у себе на столах:

– Що відбувається із числами, якщо рухатися вправо числовим відріз7
ком? ( ). А якщо рухатися вліво? ( ).Числазбільшуються Числазменшуються

точку 3? Із точки 4 у точку 5? Із точки 6 у точку 7? (Треба зробити 1 крок
вправо – додати 1).

6 + 1

1 + 6

5 + 2

2 + 5

4 + 3

3 + 4

4 + 2 + 1

3 + 2 + 2

+

+

+

+
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Всі діти встають у коло, беруться за руки, рухаються, підстрибуючи,
а 7 осіб залишаються за колом: вони будуть входити усередину кола

IV. Фізкультхвилинка "Веселий хоровод".

Скільки треба додати до 6, щоб отримати 7? ( ).6+ 1= 7
– Як одержати 7, якщо вже маємо 5? ( ).5+ 2= 7
– З яких чисел можна скласти число 7? ( ).4+ 3= 7
б) Завдання виконується самостійно під керівництвом учителя.

Демонстраційний матеріал залишається на дошці для самоконтролю.
– Подивіться на ниточку намиста. Порахуйте намистинки. ( ).6
– Домалюйте червоним олівцем стільки намистинок, щоб їх стало 7.

Скільки намистинок ви домалювали? ( ).1
– Напишіть у порожньому "віконечку" потрібну цифру. Який вираз

ви отримали? ( ).6+ 1
– Порахуйте квіти у вазі. Як ви вважаєте, що нам потрібно зробити?

( ).Домалюватиквіти,щоб у вазі було 7 квітів
– Домалюйте квіти тим кольором, який вам найбільше подобається, і

допишіть числа у "віконцях". Що ви отримали? ( ).5+ 2
Аналогічно виконується останнє завдання. Діти одержують вираз

4 + 3.
Працюючи над кожним із цих малюнків, діти перевіряють

правильність виконання завдання за допомогою опорних таблиць
на демонстраційній дошці. Опорні таблиці для закріплення знань
складу вивчених чисел повинні перебувати на стенді протягом 2 – 3
тижнів.

Узагальнення:
– З яких двох чисел можна скласти число 7? ( ).6+ 1, 5 + 2, 4+3

– Якого кольору інші цифри, що залишилися на малюнку? Зрівняйте
їх за розміром із зеленими та синіми "сімками" (Вони менші від зелених,
але більші від синіх). Обведіть їх червоним олівцем.

3) № 3, с. 18.
а) На демонстраційній дошці таблички для закріплення складу числа

7, наприклад:

16 3425
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1) № 4, с. 19.
У завданні повторюється взаємозв'язок цілого й частин, закріплюєть

ся знання складу числа 7.
– До нас у гості з Веселого хороводу прилетіли бджілки й роз7

фарбували свої вулики різними кольорами. Вам подобаються квіточки7
стільники? З яких фігур складаються ці квіти? ( ).Ізшестикутників

– На які групи можна поділити шестикутники на першому малюнку?
( ).За кольором: 6 сірих і 1 білий

– Скільки отримаємо, якщо до 6 додати 1? ( ). Допишіть рівність.7
– Поміняйте частини місцями. Яку рівність отримаємо? ( ).1+ 6= 7
– Віднімемо від усіх шестикутників білі. Які залишаться? ( ).Сірі

Допишіть рівність. ( ).7 – 6= 1
– Тепер віднімемо від усіх шестикутників сірі. Які залишаться?

( ). Допишіть рівність. ( ).Білі 7 – 1= 6
– Який результат отримаємо, якщо від цілого відняти одну з частин?

( ).Залишиться інша частина
Інші завдання розглядаємо аналогічно; діти самостійно почергово

проговорюють хід рішення – вихователь допомагає їм лише у випадку
утруднення. Пропонуємо можливий варіант коментування дітьми
другого завдання:

– На малюнку 5 сірих і 2 білих шестикутники, а всього їх 7. Отже,
5 + 2 = 7.

– Переставимо частини місцями, результат не зміниться: 2 + 5 = 7.
– Віднімемо від усіх шестикутників 5 сірих – залишаться 2 білих:

7 – 5 = 2.
– Тепер віднімемо від усіх шестикутників 2 білих – залишаться 5

сірих: 7 – 2 = 5.

V. Повторення.

Раз , два ,ромашка жоржина
Три – розквітлая ,калина
а чотири – ,хризантеми
п'ять – зелений,барвіночок
шість – пахуча квітка ,м'яти
сім – біля хати.троянда

під час читання речівки. На голові у них – шапочки із малюнками
квіток. Вірші може прочитати вихователь, а можна розучити їх
заздалегідь.
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– Спасибі, діти! Ви добре попрацювали! Що нового ви сьогодні
довідалися? Що найбільше сподобалося?

– З яким новим числом ми сьогодні познайомилися? Намалюйте
вдома малюнок про це число.

– Звірі з нашого веселого зоопарку грають у геометричне лото.
Скільки ознак розходження у фігур в ? (№ 6 Три ознаки: колір, форма,
розмір). Удома пограйте разом зі звірятами і домалюйте фігури таким
чином, щоб змінювалися три ознаки. А в клітинках домалюйте
візерунки.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

2) № 5, с. 19.
У завданні закріплюються геометричні уявлення дітей, уміння

співвідносити кількість предметів із цифрою.
– Розглянете геометричні фігури. Як їх можна назвати одним

словом? ( ).Це замкнуті ламані лінії, або многокутники
– Як ви гадаєте, що треба зробити у цьому завданні? (Порахувати у

всіх многокутників число точок�вершин і записати отримані числа в
кружкипоруч із многокутниками).

Діти виконують завдання самостійно. Перевірка проводиться
фронтально. Важливо, щоб у випадку помилки дитина її самостійно
виправила. Це повинно всіляко заохочуватися.

– Як називають многокутники, у яких 4 кути, 5 кутів, 6 кутів,
7 кутів?

– Порахуйте число сторін у многокутників. Що ви помітили? (У
кожногомногокутника число кутів і сторін однакове).

– Якими фігурами є сторони многокутників? ( ).Відрізками

Çàíÿòòÿ

10

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – модель числового відрізка; опорні таблиці для

закріплення знання складу числа 7; малюнки7конструкції з кубиків;
таблиці для .№5, с. 21

МЕТА: 1) закріпити порядковий і кількісний рахунок у
межах 7, знання складу числа 7;
2) повторити порівняння груп предметів за допомогою
складання пар, прийоми прорахування й відрахування
однієї або декількох одиниць на числовому відрізку.

ТЕМА: "Число 7. Цифра 7"
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

Діти об’єднуються у команди по 7 осіб. У кожного члена команди –
своя картка із цифрою від 1 до 7. Вихователь дає команду:

Нумо, цифри, станьте в ряд,
Я – командир, ви – мій загін!

(А.Шибаєв)
Виграє та команда, яка раніше вишикується. Якщо в одній з команд

II. Фізкультхвилинка "Парад чисел".

1) № 1, с. 20.
Закріплення кількісного рахунку в межах 7 зв'язується з повторен7

ням порівняння чисел за допомогою складання пар.
– Порахуйте, скільки листочків на 17ому малюнку? ( ). Скільки7

сонечок? ( ). Запишіть ці числа у "віконця".6
– Перевірте, чи всім жучкам вистачить листочків: з'єднайте їх

"чарівними ниточками". Що ви помітили? (Всім сонечкам вистачило
листочків, і навіть 1 листик зайвий).

– Обведіть листочки, на які сіли жучки, червоним фломастером і
поставте потрібний знак. ( ).7> 6

– Скільки зайвих листочків? ( ). На скільки 7 більше від 6? На1
скільки 6 менше від 7? ( )7 більше від 6 на 1; 6менше від 7 на 1.

Аналогічно проводиться робота над порівнянням кількості гусениць
і равликів, пірамідок і м'ячів. Діти поступово запам'ятовують, що відпо7
відь на питання "На скільки більше?" і "На скільки менше?" дають
предмети, що залишилися без пари.

2) № 2, с. 20.
У завданні закріплюється порядковий рахунок до 7. Спочатку вихо7

ватель пропонує дітям розглянути ланцюжок намистинок і подумати, що
потрібно зробити у цьому завданні. Потім можна разом прорахувати до 7.

Роботу можна організувати у вигляді гри7змагання "Хто швидше
пронумерує намистинки", або фронтально з хоровим рахунком, виклада7
ючи картки із цифрами на дошці. При цьому варто звернути увагу дітей
на те, що початок відліку намистинок – там, де знаходиться "бантик". На
завершення можна запропонувати дітям порахувати намистинки у
зворотному порядку, починаючи з кінця: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

І. Кількісний і порядковий рахунок у межах 7.

Роздавальний – кубики двох кольорів, фломастери, рахункові
лінійки.
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Вихователь просить кожну групу підібрати табличку до своєї
конструкції. Від кожної команди виходить одна дитина й підбирає
потрібну табличку: 5 + 2, 4 + 3, 6 + 1. З'ясовується, що 47й команді
таблички не вистачило.

– Подивіться, яка з табличок відповідає вашому набору кубиків?
Попрохайте її у 27ої команди, але при цьому поясніть, чому саме ця

табличка нам потрібна. ( ).Унас 4 червоних кубики й 3 синіх – усього 4 + 3
– Що спільного і що відмінного у цих наборах кубиків? (Однакове

число кубиків у кожній частині – 4 і 3, але кольори частин– різні).
– На які частини можна розділити число 7? ( ).6 і 1, 5 і 2, 4 і 3
– Чи є інші варіанти? (Інших варіантів немає, можна лише поміня�

ти частинимісцями).
2) № 4, с. 21.
У завданні закріплюється кількісний рахунок до 7, склад числа 7

і знання цифр 1 – 7. Спочатку вихователь спільно з дітьми з'ясовує зміст
завдання:

– Чому під першим малюнком записано вираз: 1 + 6? (1 кружечок
білий, а 6 – сірі).

– Що позначає цифра 7 на лінії? ( ).Усього намальовано 7 кружечків

– Побудуйте подібні конструкції: діти, що сидять за 17м столом,
будують 17у конструкцію і т.д.

Діти працюють самостійно протягом 273 хвилин. Вихователь при
необхідності надає допомогу окремим групам. Потім на дошці
з'являються таблички:

1) Гра "Будівельники".
Для гри діти сідають групами за 4 столи. На дошці виставлено

малюнки:

III. Число 7 і цифра 7.

буде менше 7 осіб, вони одержують картки за кількістю дітей. У цьому
випадку результати змагання можуть дати привід для порівняння чисел.

ч
ч ч

с с с с

ч
ч
ч

с

ч ч ч
чч

ч

с
с
с ч

ч ч
ч ч ч

с
с

6 + 1 5 + 2 4 + 3
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1) № 3, с. 20.
У завданні повторюються прийоми прорахування й відрахування

однієї або декількох одиниць на числовому відрізку. Робота в зошиті
супроводжується діями на числовому відрізку (демонстраційному й
індивідуальному). Для цього обираються 3 пари дітей. Одна з пар "читає"
схему в зошиті, а друга під диктування виконує роботу на дошці. Інші
діти звіряють свої дії з дошкою й дописують рівності в зошитах.

1�а дитина: 2�а дитина:
а) – До 4 додати 1: – Починаємо з точки 4. Робимо

4 + 1 крок вправо. Це точка 5.
б) – Потім додати ще 2: – Від точки 5 "стрибаємо" вправо на

4 + 1 + 2 2 маленьких відрізочка. Це точка 7.
– Отже, 4 + 1 + 2 = 7.

V. Повторення.

Діти виконують рухи, що ілюструють вірш, який вони читають
разом з вихователем:

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім,
Справи вистачить усім.
Ось траву косив косар,
Й притупилася коса.
Вгору він її підняв
Та й гострить косу почав.

IV. Фізкультхвидинка "Косар".

– Як ви вважаєте, що необхідно зробити у цьому завданні? (Роз�
фарбуйте кружечки червоним і зеленим кольором, розподіліть їх на
групи і допишіть вирази).

– Як довідатися, скільки кружечків червоного кольору, а скільки –
зеленого? (Число червоних кружечків – перший доданок, воно записано
під малюнком).

Протягом 273 хвилин можна виконати перший рядок завдання
з обговоренням розв'язання у групах. На відміну від попереднього
завдання, тут кожна дитина працює у своєму зошиті, а один із них
представляє результати роботи групи:

– У першому рядку ми отримали вирази: 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4. У нас всі
правильно розфарбували кружечки.

Розфарбування другого рядка можна запропонувати дітям закінчити
вдома, а перевірку цього завдання використовувати на наступному
занятті для повторення складу числа 7.
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Кожний телефоніст "обслуговує" один будинок. Картки із клітинка7
ми – телефонні номери. Знайдеться парна картка – номер набрано вірно,
розмова відбулася; номери знімають із демонстраційної дошки й відкла7
дають парами. Для цього таблички ("телефонні номери") прикріплюють7
ся на будиночки таким чином, щоб їх легко можна було зняти (у прорізах,
липкою стрічкою, оксамитовим папером на фланелеграфі тощо).

1�йтелефоніст:
– У будинку № 1 на верхньому поверсі телефонний дзвінок. Колеги,

подивіться, будь ласка, хто у ваших будинках може телефонувати за
таким номером. Встановлюється, що табличка непарна, "дзвінок"
помилковий.

2�йтелефоніст:
– У будинку № 2 на верхньому поверсі телефонний дзвінок. Хто

може сюди телефонувати?
17й телефоніст знаходить такий же номер на 17му поверсі в будинку

№ 1. Таблички знімають зі стенда. Інші діти знаходять такі ж фігурки в
підручнику – вони з'єднані "чарівними ниточками" – розмова відбулася.

Гра триває доти, доки всі пари табличок не будуть правильно
складені, а діти в зошитах не з'єднають лініями всі однакові фігурки.
До кінця гри на демонстраційній дошці залишаються будиночки:

2) № 5, с. 21. Гра "Телефоністи".
Завдання спрямоване на розвиток спостережливості, уваги, зорової

пам'яті. Для ведення гри обирають 4 "телефоністів". На демонстраційній
дошці – зображення чотирьох будиночків:

4321

4321
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– Які завдання вам сподобалися? Що вам вдалося добре і легко, а що
викликало утруднення?

– Удома розфарбуйте кружечки в і домалюйте в клітинках№ 4
візерунок. Які фігурки будуть у ньому повторюватися?

VI. Підсумок заняття.

Разом – 6 пар.

Діти рахують однакові пари табличок:
4 63 521

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) № 1, с. 22.
Завдання на заняттях можна вплітати в канву відомих дітям казок.

Наприклад, якщо на заняттях з розвитку мови або під час ігор у другій
половині дня діти згадували казку "Вовк і семеро козенят", тоді казку
можна використовувати й на заняттях з математики.

Спочатку вчитель пропонує дітям відгадати, з якої казки слова:
Відчинили двері козенята.
І ... пропали всі кудись!

("Вовк і семеро козенят")
Потім завдання на занятті сюжетно зв'язуються із цими казковими

героями.

I. Склад числа 7. Взаємозв'язок цілого й частин.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки із зображеннями кози, 7 козенят,

вовка; будиночок; числовий відрізок; плани й "листи" до них.
Роздавальний – лінійка, фломастери або кольорові олівці.

МЕТА: 1) закріпити уявлення про склад числа 7, взаємо�
зв'язок цілого й частин, уміння зображувати ці взаємо�
зв'язки за допомогою відрізка;
2) закріпити просторові відносини, уміння вимірювати
довжину відрізків за допомогою лінійки, прийоми прираху�
вання й відрахування одиниць на числовому відрізку.

ТЕМА: "Число 7. Цифра 7"
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Щоб знайти другу частину, від цілого віднімаємо першу частину:
7 – 2 = 5. Отже, на галявині залишилося 5 кульбаб.

а) – Ось пішла коза з дому, а козенята почали гратися. Розкажіть, як
вони грали? (Шестеро козенят побігли ховатися, а одне козенятко
залишилося водити: 6 + 1= 7).

– Допишіть і поясніть інші рівності. (Один водить, а шість –
ховаються: 1 + 6 = 7. Було 7 козенят, а 6 розбіглися – залишилося 1
козенятко: 7 – 6 = 1. Було 7 козенят, 1 пішов водити, а інші 6 побігли
ховатися: 7 – 1= 6).

б) – Набігалися вони, награлися, вирішили відпочити: 5 козенят
книжки читають, а 2 – у шашки грають. Запишіть в іншому порядку, як
вони розділилися для відпочинку. ( ).2+ 5= 7

– Який результат отримаємо, якщо козенятка знудилися книжки
читати й підуть займатися іншою справою? ( ).7 – 5= 2

– А що отримаємо, якщо спочатку втечуть ті козенятка, які грають у
шашки? ( ).7 – 2=5

в) – Відпочили козенятка, сіли готувати уроки. Давайте разом з ними
подивимося, як ще можна скласти число 7? ( ).4+ 3= 7

Потім діти складають і коментують інші записи, наприклад:
– Якщо замінити місцями частини, отримаємо: . Ціле – те ж.3+ 4= 7
– Якщо від цілого 7 відняти першу частину 4, то залишиться друга

частина 3: .7 – 4= 3
– Якщо від цілого 7 відняти першу частину 3, то залишиться друга

частина 4: .7 – 3= 4
2) № 2, с. 22.
У завданні триває робота з формування уявлення про додавання й

віднімання за допомогою відрізка і його частин.
– Діти, подивіться на малюнки. Козеняткам треба допомогти

вирішити завдання, використовуючи картинки й схеми. Розглянете 17ий
малюнок. Скільки кульбаб росло на галявинці? Що з ними сталося? Яке
питання ви можете поставити до цього завдання?

Діти відповідають на поставлені запитання, а потім складають схему
й обґрунтовують рішення, наприклад:

а) – "На галявинці росло 7 кульбаб. 2 кульбаби "облетіли". Скільки
квіток залишилося на галявинці?" Нам відомо ціле – 7, і частина – 2.
Треба знайти другу частину.

7 – 2  =  5

7

?2
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1) № 3, с. 22.
У завданні закріплюються практичні вміння порівнювати довжину

відрізків за допомогою вимірів.
– Побачив вовк: недалеко від будиночка на галявинці козенятка

гуляють. Вирішив він козлятини покуштувати й побіг до будиночка. Але
козенята також його помітили й кинулися до будинку – сховатися від
вовка. Найдовший відрізок – доріжка, якою вовк біг до будинку козенят.
Розфарбуйте її в червоний колір. А щоб не помилитися, виміряйте всі
відрізки.

– Третій за довжиною відрізок – доріжка, якою козенята втікали від
вовка. Чому він дорівнює?

– Зрівняєте своєю лінійкою, на скільки сантиметрів він коротший
від червоного відрізка. Обведіть доріжку цапенят зеленим олівцем.

2) № 4, с. 23.
У завданні закріплюється вміння виконувати операції додавання

йвіднімання на числовому відрізку. На першому числовому відрізку
описується рух козеняти, а на другому – рух вовка.

III. Вимір відрізків. Числовий відрізок.

На одному боці кімнати – "курник". На протилежному боці – "нора"
для "лисиці". "Подвір'я" – середина кімнати. Одна дитина – "лисиця",
інші – "курчата". На слова керівника: "Лисиця!" "курчата" тікають до
"курника" і стають на лаву. "Лисиця" до лінії ловить курчат.

II. Фізкультхвилинка "Лисиця і курчата".

Щоб знайти ціле, частини треба скласти: 4 + 1 = 5. На пташиному
дворі гуляло 5 птахів.

Останнє завдання можна запропонувати дітям виконати самостійно:
– Розглянете малюнок, "одягніть" схему й допишіть рівність. Пер7

ший, хто виконає завдання правильно, розповість усім про свою роботу, а
ми перевіримо його й себе.

б) Аналогічно аналізується інший малюнок:
– "На пташиному дворі гуляли 4 курчат й 1 квочка. Скільки всього

птахів гуляло на пташиному дворі?"
Нам відома перша частина – 4 і друга частина – 1. Треба знайти ціле:

4  +  1  =  5

?

14
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2)

1)

1) Робота з планом і картою.
У завдання закріплюються просторові уявлення, уміння користува7

тися простим планом. На дошці карта "Чарівної країни":

V. Повторення.

Обирають ведучого – "Вовка". Він, зігнувшись, сідає на "горбочку" і
мовчить. Діти "рвуть" біля нього траву, промовляючи:

– Зірву, зірву горішечки,
Не боюся вовка анітрішечки.

Після цих слів діти кидають на "вовка" нащипану траву і тікають.
"Вовк" після слів "анітрішечки" їх наздоганяє. Ловити дітей дозволя7
ється лише до лінії їхнього "будиночка".

ІV. Фізкультхвилинка "Вовки".

– Майже всі козенята сховалися в будиночку, але найменший не
добіг семи кроків. Коли він побачив вовка, він стрибнув одразу через
2 одиничних відрізочка, а потім ще через 4 – і опинився в будиночку.
Визначите на першому числовому відрізку, у якій точці перебуває
будиночок козенят? ( ).7 – 2 – 4= 1. Будиночок перебуває вточці 1

– А вовк спочатку кинувся доганяти козеня, і тільки потім кинувся
до будиночка. Перевірте, чи правильно записаний шлях вовка? Чи
наздогнав вовк козеня? ( ).4+ 3 – 5= 2.Ні, вовк не наздогнав козеня

– Скільки кроків треба зробити вовкові, щоб він опинився біля
будиночка? ( ).2 – 1= 1.Ще 1 крок

3) № 4, с. 23.
Залежно від рівня підготовки дітей завдання можна виконати з

коментуванням, у формі гри "День – ніч", у формі змагання тощо. Перед
його виконанням на дошці необхідно виставити будиночки зі складом
чисел. Правильність рішення перевіряється числовим відрізком.
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– Сьогодні ми розіграли з вами математичну казку про вовка і
семеро козенят. Ви дуже добре допомагали і козенятам, і мамі7козі. З
вашою допомогою вони всі вціліли і виконали свої завдання! А чому ви
навчилися у козенят?

– Козенята багато займаються математикою. Вони пропонують і вам,
не порушуючи закономірностей, старанно і красиво домалювати
візерунки у клітинках.

– Чи для всіх козенят їхня мама зв'язала рукавички? ( ). СкількиНі
пар рукавичок не вистачає? ( ).3 пари

Домалюйте вдома три пари рукавичок, подумайте і запишіть на них
свої приклади, розфарбуйте ці пари різними кольорами.

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

– Вирішив вовк йти далі, здобич шукати. Йшов він, йшов, до палацу
прийшов. Розкажіть за планом № 1 про подорож вовка. Де палац?
(Спочатку необхідно йти прямо до грибочка, потім повернути наліво,
діти до дерева,ще раз повернутиналіво і дійти до палацу).

– Але Мишка7норушка і Жабка7квакушка побачили вовка і закрили
ворота прямо перед носом у вовка. Довелося йому знову йти на пошуки
здобичі. Простежте далі шлях вовка за планом № 2, тепер вже від палацу.
(Спочатку він повернув назад, до дерева, потім повернув направо, дійшов
до грибка і повернув наліво. Після цього біля ялинки він повернув направо
і пішов до будиночка).

2) № 6, с. 23.
У завданні закріплюються навички рахунку в межах 7, розвивають7

ся дрібні м'язи рук.
– Награлися козенята, набігалися, виконали домашнє завдання і

полягали спати. А мама7коза вирішила їм рукавички сплести на зиму.
Але найменше козенятко почало бешкетувати і всі рукавички переплута7
лися. Ніяк коза не може їх до купи зібрати. Давайте їй допоможемо!
Погляньте уважно: які рукавички утворюють пару? (З однаковими
відповідями).

– Як це показати? ( ).Об'єднати "чарівниминиточками"
– Поєднайте ниточками пари рукавичок. А щоб рукавички більше не

плуталися, розфарбуйте кожну пару своїм кольором.
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Гра "Повітроплавці".
Вихователь розповідає дітям історію:
– Побудували мавпочки повітряну кулю. Спочатку вони вирішили

випробувати, чи добре вона літає: політали над лісом і сіли на галявинку.
А наступного дня прийшло на галявинку слоненя, побачило повітряну
кулю й стало просити мавпочок взяти його із собою в подорож.
Погодилися мавпочки. Влізло слоненя в кошик, обрубало мотузку, а куля
не злетіла. Як ви думаєте – чому?

У результаті обговорення діти доходять висновку, що справа не в
тому, що куля могла мати якісь несправності – адже мавпочки випробу7
вали повітряну кулю. Справа в тому, що вони легше від слоненяти, а
слоненя важче: куля не могла злетіти, тому що коли слоненя сіло у
кошик, вона стала важче допустимої ваги. Таким чином, у мові дітей
активізуються прикметники .важче, легше

– Як допомогти мандрівникам?
Діти можуть запропонувати побудувати нову повітряну кулю для

слоненяти. Якщо така ідея виникне, слід уточнити, що при розрахунках
обов'язково варто врахувати масу слоненяти: корзинка для нього повинна
бути іншою.

2) Гра "Кухарчуки".
У завданні формуються уявлення про практичне порівняння

предметів за масою.
Завдання виконується в парах. У кожної дитини на столі – до трьох

іграшкових каструльок однакового кольору, однакового розміру, з
однакового матеріалу. Одна з них доверху наповнена крупою, друга –

I. Формування уявлення про поняття: важче, легше.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – 2 іграшкові мавпочки та 1 слоненя; зображення

повітроплавального апарата; чашкові ваги.
Роздавальний – на кожному столі – 3 каструльки із крупою для гри

"Кухарчуки".

МЕТА: важче – легше1)формуванняуявленняпропоняття
наоснові безпосередньогопорівнянняпредметівзамасою;
2) закріпити розуміння взаємозв'язку цілого і частин,
уявленняпрододавання івіднімання, складчисла7.

ТЕМА: "Важче, легше. Порівняння за масою"
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– А тепер подивіться на інший малюнок. Як можна домогтися
рівноваги? ( ).Прибігще один їжачок

1) № 1, с. 24.
– Розглянете перший малюнок. Придумайте історію про те, як

зайчик з їжачком грали на дитячому майданчику.
Діти пропонують свої твори. Вони доходять висновку, що зайчикові і

їжачкові так і не вдалося покататися на гойдалці, тому що зайчик важчий
від їжачка, і увесь час переважував легкого їжака.

– Молодці! Ви правильно здогадалися: маса їжачка від масименша
зайчика, а маса зайчика – від маси їжачка. На дошці виставля7більша
ються картки:

III. Формування уявлень про безпосереднє порівняння предметів за
масою.

Раз, два – всі присіли, П'ять, шість – всі веселі
Потім вгору підлетіли. Крутимось на каруселі,
Три, чотири – нахилились, А тепер ми відпочили
Із струмочка гарно вмились. І за парти дружно сіли.

II. Фізкультхвилинка.

до половини, третя – на третину. Всі кришки каструль закриті.
– Доки повітроплавці готують свої літальні апарати до польоту, треба

зварити їм кашу. На столі у кожного з вас 3 каструльки. Вони зовсім одна7
кові, за винятком одного: у них різна кількість їжі. Для слоненяти візьміть
найважчу каструльку. Для великої мавпочки – любительки поїсти –
легше. А для маленької мавпочки, у якої апетит поганий, – найлегшу.

"Кухарчуки" беруть каструльки на долоню й, зважуючи на руці, про7
бують здогадатися, для кого ця каструлька. Каструльки вишиковують
одна за одною. Про свої спостереження вони розповідають сусідові: "Я
думаю, що ця каструлька – найважча, для слоненяти. Ця каструлька –
легше, віддам її великій мавпочці. А ця каструлька – найлегша, для
маленької мавпочки".

Діти відкривають кришки й за кількістю крупи в каструльках пере7
віряють правильність виконання завдання. Потім про свої каструльки
розповідають сусіду за партою.

><
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Діти в парах беруться за руки й почергово присідають, зображуючи
гойдалку:

Гойда, гойда, гойдалочка, Гойда, гойда, гойдалочка,
Гойдається Наталочка: Гойдається і лялечка:
– Раз, два, три, чотири, п'ять – Раз, два, три, чотири, п'ять
Буду лялечку гойдать. Треба гойдалку спинять.

Гойда, гойда, гойдалочка,
Стомилася Наталочка.
– Раз, два, три, чотири, п'ять
Підем з лялечкою спать.

IV. Фізкультхвилинка "Гойдалка".

кубика з ялинкою: = .) Аналогічно виконуються інші завдання.

б) – Що можна сказати про масу кубика з ялинкою й кубика з
будиночком? Поясніть, чому ви зробили такий висновок? (Їхня маса
однакова,томущо ваги врівноважені).

– Допишіть другий рядок. (Маса кубика з будиночком дорівнює масі

ялинкою: < ).

– Прочитайте запис під малюнком різними способами. (Кубик з
ялинкою важчий від кубика з яблуком. Або: маса кубика з ялинкою
більша від маси кубика з яблуком).

– Закінчуйте другий запис. (Кубик з яблуком легший від кубика з

а) – Розглянете перший малюнок. Який кубик переважує? ( ).Зялинкою
Як ви думаєте – чому? ( )Можливо,вінзробленийз іншогоматеріалу.

– А чи можна зробити так, щоб їжаки переважували зайчика? (Треба
додатище одного або більше їжачків).

2) № 2, с. 24.
Під час обговорення цього завдання бажано продемонструвати дітям

справжні чашкові ваги. Якщо це неможливо, покажіть їм саморобні ваги.

– Правильно! Молодці! У такому випадку говорять, що маса зайчика
дорівнює масі двох їжачків:

– Скільки їжачків урівноважили одного зайчика? ( ).Два їжачки

=+
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– Що нового ви сьогодні довідалися? Як зрівняти предмети за масою?
( ).Поставитина чашкові ваги

– Спробуйте вдома зрівняти за масою велику й чайну ложки, булочку
й буханець хліба. Можливо, знайдуться й інші предмети для порівняння
за масою? Розповіcте нам про їх.

– Домалюйте в клітинках візерунки, не порушуючи закономір7
ностей. Що вам нагадує візерунок у нижньому рядку?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

1) № 3, с. 25.
У завданні повторюється зміст додавання й віднімання. Його можна

запропонувати дітям для самостійного розв'язку. Діти грають "у школу" і
протягом 2 7 3 хвилин виправляють помилки, зображуючи вчителів.
Потім їхні варіанти виправлень обговорюються в групі. Для кожної
рівності називаються частини й ціле, проговорюється зміст виконуваних
дій: – тобто об'єднати дві частини в одне ціле; – тобтоскласти відняти
взяти частину й знайти частину, що залишилася.

2) №4, с. 25.
Одна дитина пояснює, чому перший малюнок з'єднали "чарівною

ниточкою" з кісткою доміно "два – п'ять". Потім діти почергово
дописують рівності із проказуванням взаємозв'язку цілого й частин
уголос: 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7, 7 – 2 = 5, 7 – 5 = 2.

Інші діти перевіряють правильність міркувань і записують рівності
під диктування.

Роботу над другим і третім малюнками діти проводять самостійно.
Для перевірки викликаються двоє учнів, що правильно виконали
завдання. Інші діти уважно слухають їхні пояснення, перевіряють
правильність їхніх міркувань і власних записів.

V. Повторення.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – іграшки: ведмедик, 2 ляльки, 3 метелика,

МЕТА: 1) формувати у дітей уявлення про необхідність
виборумірки при вимірі маси, познайомити зміркою 1 кг;
2) закріпити зміст додавання й віднімання, взаємозв'язок
цілого й частин, прирахування й відрахування одиниць на
числовому відрізку.

ТЕМА: "Вимірювання маси"



57

ХІД ЗАНЯТТЯ:

– Які мірки для виміру маси використовував ведмедик? (Білочка,
мавпочка, лялька,тигр)

– Як він вимірював свою масу? (Він урівноважував за допомогою
мірок чаші вагів).

– Чому дорівнює маса ведмедика в білочках? ( ). У5 білочок
мавпочках? ( ). У ляльках? ( ). У тиграх? ( ).3мавпочки 2ляльки 1тигр

В = Л + Л В = Т

В = Б + Б + Б + Б + Б В = М + М + М

– Одного разу в місті іграшок сталася історія. Ведмедик вирішив
довідатися, скільки він важить. Сів на одну чашу вагів, а на іншу
попросив сісти спочатку білочок, потім – мавпочок, ляльок і тигра.
Спочатку ведмедика врівноважили 5 білочок, потім – 3 мавпочки, ляльок
знадобилося 2, а тигрів – 1.

На порожню чашку вагів почергово сіли спочатку 5 білочок, потім
3 мавпочки, 2 ляльки й 1 тигр. При цьому "ваги" врівноважуються:

На дошці прикріплені вирізані з картону чашки вагів. У нижній
чашці сидить ведмедик:

I. Вимір маси.

3 мавпочки, 5 білочок, тигр, бабка; чашкові ваги; гирі в 1 кг; пакет крупи
в 1 кг і пакет цвяхів в 1 кг; набір геометричних фігур для№4, с. 27.

Роздавальний – фломастери або кольорові олівці.
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Діти ходять навшпиньки навколо дитини, яка виконує роль
ведмедика. По останніх словах "ведмедик" прокидається й почина
є ловити дітей. Діти тікають.

Он там в лісі хтось лежить, Тихше, тихше, не кричіть,
Це, напевне, спить ведмідь. Звіра ви не розбудіть.
Ми тихенько обійдем, А то прокинеться ведмідь,
До ведмедя підійдем. Переловить вас умить.

II. Фізкультхвилинка "Ведмедик".

Так, якщо виразити масу ведмедика в мурахах, то протиріччя
розв'яжеться: щоб врівноважити ведмедика, потрібно набагато більше
семи мурах.

Узагальнення:
– Як виміряти масу предмета? (Треба обрати мірку й врівноважити

предметна вагах з однією або декількомамірками).
– Якою повинна бути мірка, щоб можна було зрівняти за масою два

предмети? ( ).Мірка повинна бути однакова

Діти висловлюють свої думки. Вони можуть бути різними. Для дітей
очевидно, що ведмідь важчий від метелика. З іншого боку, вони знають,
що 7 більше всіх отриманих чисел. Виникає проблемна ситуація, для
розв'язання якої діти повинні здогадатися, що протиріччя виникло тому,
що мірки були різними. Чим більшою є мірка, тим менше разів вона
укладеться у вимірюваній величині. Тому порівняти дві маси можна
лише тоді, коли вони виражені однаковими мірками.

– Потім на цих вагах зважився метелик. Його врівноважили 7 мурах.
"Треба ж! – зачудувався ведмедик. – Метелик важчий від мене, адже
7 більше 5, більше 3, 2 і 1!" Чи правим був ведмедик?
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1) № 1, с. 26.
У завданні закріплюються уявлення про вимір маси. Дітей треба

підвести до висновку про те, що результат вимірів залежить від вибору
мірки, тому порівнювати масу можна тільки тоді, коли вони обмірюються
однією міркою.

– Розгляньте картинки. Як вимірюють масу звірів? (Урівноважують
їх з різнимимірками яблуками, горішками– ).

– Скільки яблук врівноважили їжачка? ( ).1 яблуко
– Скільки горішків врівноважили білочку? ( ).3 горішка
– Чи можна сказати, хто легший, а хто важчий: білочка чи їжачок?

( ).Ні,томущомірки були різні, атреба,щобмірка була однією
– А якщо їжачка врівноважити з горішками? Подивіться малюнок

унизу: скільки горішків врівноважили їжачка? ( ). А скільки –6 горішків
білочку? ( ).3 горішка

– Хто ж з них важчий, а хто – легший? (Їжачок важчий, а білочка
легша,томущо 6> 3).

– Якою повинна бути мірка, щоб можна було зрівняти за масою два
предмети? ( ).Мірка повинна бути однакова

2) № 2, с. 26.
Діти знайомляться із загальноприйнятою міркою виміру маси – 1 кг,

учаться визначати масу предметів за допомогою гирь, порівнювати
предмети за масою за допомогою зважування.

– А хто з вас бачив, якою мірою користуються продавці в магазині?
Вони кладуть на одну чашу вагів товар, а на іншу – що? ( ).Гирі

– Найчастіше використовують гирі в . Це основна міра для1 кілограм
виміру маси, хоча є й інші гирі: в 2 кг, 5 кг.

Варто показати дітям практичне використання чашкових вагів
(краще справжніх). Вихователь виставляє 2 непрозорих пакети: в одному
з них – 1 кг крупи, а в іншому – гиря в 1 кг.

– Як ви думаєте – який пакет важчий, а який – легший?
Діти висловлюють свої думки. Імовірно, вони скажуть, що важчий

пакет більшого розміру – із крупою. Зважуванням установлюється, що
пакети рівні за масою. Таким чином, вихователь підводить їх до
висновку, що маса предмета не завжди залежить від його розмірів, тому її
важко визначити "на око". Для порівняння предметів за масою їх можна
зважити, використовуючи загальноприйняту мірку – 1 кг. Потім робота
триває в зошитах:

III. Залежність результату виміру маси від вибору мірки. Кілограм.
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1) № 3, с. 26.
У завданні повторюється зміст додавання й віднімання, взаємо7

зв'язок цілого й частин. Діти на предметній основі підбирають у порожні
мішечки відсутні фігури.

Роботу можна організувати у групах – кожна група працює протягом
273 хвилин з однією рівністю, розкладаючи фігури в "мішки". Потім
почергово один представник кожної групи називає у своїй рівності
частини й ціле, обґрунтовує вибір фігур. У цей час інші діти перевіряють
правильність міркувань і малюють відсутні фігури в зошиті.

2) № 4, с. 27.
У завданні закріплюються уявлення про властивості предметів,

розуміння взаємозв'язку цілого й частин, знання складу числа 7.
Троє дітей працюють біля дошки з демонстраційним матеріалом,

коментують свої дії. Інші працюють у зошиті, перевіряють правильність
міркувань і співвідносять із ними свої дії.

Наведемо можливий варіант коментування завдань учнями:
а) – Фігури розбиті на групи за розмірами: 6 маленьких і 1 більша.

Запис: 6 + 1 = 7.
– Переставимо частини місцями: 1 + 6 = 7.
– Із цілого віднімемо одну частину – 6, залишиться друга частина – 1:

7 – 6 = 1.
– А якщо від цілого 7 відняти другу частину – 1, то залишиться

перша частина – 6: 7 – 1 = 6.
б) – Фігури розташовані у групах за кольором: 5 + 2 = 7.

V. Повторення.

Зайченяточко сидить Йому холодно стояти,
І вушками ворушить. Треба зайчику стрибати.
Йому холодно сидіти, Хтось зайчатко налякав,
Треба лапоньки погріти. Зайчик – стриб – і втік! Шукай!

IV. Фізкультхвилинка "Зайчатко".

– Знайдіть на малюнку гирі в 1 кг. Скільки гирь урівноважують
гроно винограду? ( ). Ананас? ( ).2 1

– Яка маса винограду? ( ). Ананаса? ( ).2 кг 1 кг
– Що легше? Що важче? (Виноград важчий від ананаса, а ананас

легший від винограду).
– На скільки кілограмів виноград важчий за ананас? ( ).На1кг
– На скільки кілограмів ананас легший за виноград? ( ).На1кг
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– Молодці! Ви добре працювали. А хто з вас запам'ятав, якою міркою
користуються для виміру маси предметів?

– Удома я попрошу вас подумати, що важче, а що легше: 1 кг цвяхів
чи 1 кг вати, і домалювати в клітинах огорожу зоопарку. Тільки не
забувайте стежити за тим, щоб не порушувалися закономірності!

– Наші друзі – тварини повернулися з подорожі. Їхні маршрути
записані цифрами під числовими відрізками в . Ті діти, які люблять№5
подорожувати, можуть намалювати ці маршрути стрілками.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

в) – Фігури розташовані у групах за формою: 4 + 3 = 7.
Всі пояснення аналогічні.
3) № 6, с. 27. Гра "Сьомий зайвий".
– Порахуйте всіх, хто зображений на малюнку. Стверджують, що тут

є хтось зайвий. Хто це може бути?
Варіанти відповідей:
– Курка – домашній птах, інші – дикі тварини.
– Сова – вона веде нічний спосіб життя.
– Бджола – комаха, а всі інші – птахи.
– Папуга – він уміє імітувати мову людей, а всі інші – ні.
– Орел – хижак, а інші ні.
Вихователь дає можливість висловитися всім бажаючим. Якщо

обґрунтування вірне, то тварина обводиться лінією. Таким чином, на
малюнку можуть бути обведені лінією кілька тварин. Це означає, що
завдання має кілька варіантів вирішення.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнки для гри "У магазині"; 3 однакові

коробки з7під печива (цукерок) – дві з них наповнені будь7чим, а одна –
порожня; чашкові ваги; таблиці зі схемами до , геометричні№ 3, с. 29
фігури до .№5, с. 29

МЕТА: 1) закріпити уявлення про вимір маси предметів за
допомогою різних видів вагів, про додавання й віднімання
маси предметів;
2) закріпити геометричні та просторові уявлення,
взаємозв'язок цілого й частин, уміння складати задачі за
малюнками і співвідносити їх зі схемами.

ТЕМА: "Вимірювання маси"
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

Якщо одна із коробок легша від іншої,
вона – порожня.

ІІ варіант:

Якщо обидві коробки врівноважені,
то порожньою є третя.

І варіант:

2) Практична робота.
– У мене є три коробки. На перший погляд, вони всі схожі одна на

одну, однак, одна із цих коробок – порожня. Відкривати коробки не
можна, але можна їх зважити. Як дізнатися, яка із цих коробок порожня,
зваживши лише дві з них?

– Погляньте на малюнок і скажіть, які з цих ваг несправні?
(Правильними є ваги, що зображені зліва (перші), оскільки одна груша
важча від яблука. Другі йтреті ваги несправні).

1) Гра "У магазині".
– У магазині перед початком роботи перевіряють справність ваг.

Погляньте на малюнок. Що ви можете сказати про масу предметів, які
знаходяться на чаші ваг? (Дві груши за масою дорівнюють трьом
яблукам; одна груша важча від яблука, а яблуко легше від груші– ).

І. Безпосереднє порівняння предметів за масою.

Роздавальний – чистий аркуш паперу, чорнило (або гуаш, туш)
(з розрахунку на кожну дитину); картки з розлініяного паперу для гри
"Дзеркало"; фломастери; геометричні фігури до .№5, с. 29
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1) № 1, с. 28.
У завданні закріплюються уявлення про зважування предметів на

чашкових вагах і уявлення про додавання маси предметів.
– Погляньте, які ваги врівноважують кота? (Дві гирі в 1 кг і одна гиря

в 2 кг).
– Скільки кілограмів становить загальна вага кота?
( ).1 кг + 1 к г + 2 кг = 4 кг
– Що ви можете розказати про гирі, які врівноважують ведмедика?

Поставте запитання про масу ведмедика. (Ведмедика врівноважують
гирі у 2 кг і 5 кг. Скільки кілограмів становить загальна вага
ведмедика?)

– Що треба зробити, щоб дати відповідь на це запитання?
( ).2 кг + 5 кг = 7 кг
– Спробуйте скласти задачу про лисичку. (Лисичку врівноважують

2 гирі у 2 кг і одна гиря у 1 кг. Якамаса лисички?)
– Знайдіть відповідь на запитання задачі. ( ).1 кг + 2 кг + 2 кг = 5 кг
– Обчисліть масу цуцика самостійно. ( ).1 кг + 5 кг = 6 кг
2) № 2, с. 28.
За допомогою цього завдання в учнів розширюються уявлення про

різні види терезів. Вони знаходять на малюнках зображення різних
терезів, позначають їх і розповідають про те, де вони бачили такі ж
терези, згадують, які інші види терезів вони бачили (наприклад, терези,
на яких вони зважувалися тощо).

3) № 3, с. 29.
За допомогою цього завдання закріплюється розуміння взаємо7

зв'язку цілого і частин, уміння складати задачі за малюнком і
співвідносити їх за схемами.

а) Першу задачу учні складають колективно під керівництвом
учителя.

– Що зображено на першому малюнку? ( ).Посуд
– Який посуд зображено? ( ).Відро, чашка, глечик

ІІІ. Додавання і віднімання маси предметів. Складання задач.

Зважили предмети Малесенькі кроки – раз, два, три.
За порядком, Легесенькі скоки – раз, два, три.
А тепер запрошуєм От і вся зарядка – раз, два, три.
На зарядку. М'якесенька посадка – раз, два, три.

ІІ. Фізкультхвилинка "На зарядку!".
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1) № 5, с. 29.
У завданні закріплюються уявлення дітей про геометричні фігури,

просторові відносини . На столах у дітей фігури кола, квадрата,на – під

V. Повторення.

Дружно в ліс ми всі пішли. Ще й побігали там трішки,
Скільки тут грибів знайшли! Натомили свої ніжки.
В кошики ми їх збирали, Поверталися бадьорі,
Доки повними не стали. І веселі, і здорові.

IV. Фізкультхвилинка.

в) Третє завдання учні розв'язують самостійно.
Перевірка:
– "В сумці лежали 1 ріпа, 3 огірки, 3 помідори. Скільки разом овочів

лежало в сумці?" Тут ціле число усіх овочів, а частини – число ріп,
огірків та помідорів. Щоб знайти ціле, складемо частини.

– Як знайти ціле?( ).Треба скласти частини
– Чи вірно записано вираз під малюнком? (Так, ми склали частини:

1, 2, 3).
– Знайти ціле. ( ).1+ 2+ 3= 6
б) Виконання другого завдання коментує хто7небудь із дітей:
– "На столі лежить 1 ананас, 2 груші та 4 вишні. Скільки всього

плодів лежить на столі?" Тут ціле – число усіх плодів, а частини –
число ананасів, груш і вишень. Треба знайти ціле, для цього складемо
частини.

– Пригадайте казку "Федорине горе". Продовжуйте за мною: "Від
Федори повтікали 1 глечик ..." ( ).2 відра, 3 чашки

– Скільки всього предметів посуду ... ( )Повтікало відФедори?
– "Розшифруйте" схему ( ).Ціле – невідоме, частини 1, 2, 3

1 + 2 + 3 =  6

?

1 2 3

1 + 2 + 4 =  7

?

1 2 4

1 + 3 + 3 =  7

?

1 3 3
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– Чим ми сьогодні займалися? Що нового довідалися? Яке завдання
вам сподобалося найбільше?

– Удома намалюйте картинку відповідно до записів 3 + 4 (в ) і№ 4
складіть до неї схему. У клітинках домалюйте візерунки, зберігаючи
закономірність. Ті, кому сподобалася гра "Дзеркало", можуть придумати
картинку на папері у клітинку й відбити її у "дзеркалі".

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

(Бажано, щоб у кожної дитини був свій неповторний малюнок).
Праворуч від "дзеркала" вони малюють у клітинках точне його
відбиття.

трикутника і овала різних кольорів. Спочатку вони викладають коло й
квадрат, як зазначено у завданні, а потім розфарбовують їх. У другому
випадку, навпаки, вони спочатку розфарбовують малюнок, а потім
перевіряють правильність виконання завдання на предметних моделях.
Дії дітей дублюються на дошці за допомогою демонстраційних моделей
фігур.

2) Гра "Дзеркало".
а) У кожної дитини на столі – нелінійований аркуш паперу й фарба.

Діти складають аркуш навпіл, потім розгортають його й на одній
половинці ставлять чорнилом (гуашшю, тушшю, аквареллю й т.п.)
"пляму", потім знову складають аркуш навпіл. Потримавши обидві
половинки закритими кілька секунд, вони розгортають аркуш паперу і
розглядають відбитки. Вихователь пропонує їм розповісти, на що схожа
їх "пляма", звертає увагу дітей на те, що "плями" є своєрідним
дзеркальним відбиттям одна одної.

б) У дітей на столах лежать картки з розлініяного паперу з половин7
кою зображення фігури, наприклад:
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

– Скільки у кожному рядку: всіх квадратів, червоних квадратів,
синіх квадратів?

– Який порядок розташування синіх квадратів у 17му рядку, у 27му,
у 37му?

– На які групи можна розділити квадрати у кожному рядку? Які
рівності можна скласти?

1 + 6 = 7 2 + 5 = 7 3 + 4 = 7
6 + 1 = 7 5+ 2 = 7 4 + 3 = 7
7 – 1 = 6 7 – 2 = 5 7 – 3 = 4
7 – 6 = 1 7 – 5 = 2 7 – 4 = 3

2) Утворення числа 8.
– Пропоную пограти у гру "День – ніч". Запам'ятайте ці квадрати7

ки. Уночі, доки всі сплять, відбуваються різні чудеса. Подивимося, що
відбудеться. Ніч!

1) Повторення складу числа 7.
На дошці виставлені 3 ряди квадратів:

I. Знайомство із числом 8 і цифрою 8.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – таблички із сімома квадратами червоного і

синього кольорів 7 7 см і 3 червоних квадрати такого ж розміру –х

окремо; числовий відрізок; набір цифр 1 – 8; демонстраційної кістки
доміно; фігури до № 5, с. 31.

Роздавальний – на кожну дитину – 5 синіх і 5 червоних квадрати
розміром 5 5 см; фломастери або кольорові олівці.х

МЕТА: 1) познайомити з утворенням і складом числа 8,
цифрою 8;
2) закріпити уявлення про склад числа 7, навички рахунку
вмежах 7, взаємозв'язок цілого й частин.

ТЕМА: "Число 8. Цифра 8"
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Раз, два! Час вставати, Зайчик сонячний до нас
Будемо відпочивати. Завітав у світлий клас.
Три, чотири! Присідаймо, Будем бігати, стрибати,
Швидко втому проганяймо. Щоб нам зайчика впіймати.
П'ять, шість! Засміялись, Прудко зайчик утікає
Кілька раз понахилялись. І промінчиками грає.

А тепер вже час настав
Повернутися до справ.

II. Фізкультхвилинка "Зарядка".

Діти "засинають". Вихователь додає у 17й рядок 1 червоний квадрат.
– Що змінилося? ( )У1�му рядку з'явився червоний квадрат.
– Скільки квадратів є у 17му рядку? ( ).8
– Як одержали 8 квадратів? (До 7 квадратів додали ще 1 квадрат.

Вийшло 8 квадратів: 7+1=8).
3) Цифра 8.
Клеїла мала Яринка Цифра вісім – ой смачна!
Ланцюжочок на ялинку. Із двох бубликів вона.
Ось одне кільце зробила, (Г.

Вієру)
Поруч друге прикріпила.
Як уважніш придивилась –
Цифра "вісім" утворилась.
4) Склад числа 8.
– Будьте уважними. Я додам до кожного рядочка 1 червоний

квадрат. Скільки квадратів ми отримаємо у кожному рядку? (По 8
квадратів).

– Порахуйте число синіх і червоних квадратів у 17му рядку. З яких
двох чисел можна скласти число 8? ( ).1+ 7= 8, або 7 + 1= 8

– Погляньте на 27й ряд. Спробуємо розділити число всіх квадратів у
цьому ряді на групи за кольором і запишемо рівність. ( ).2+6=8,або6+2=8

– Які рівності ми отримали у 37му рядку? ( ).3+ 5= 8, або 5 + 3= 8
– У вас на столах лежить 5 квадратів синього і червоного кольорів. По7

кладіть перед собою 4 синіх квадрати. Додавайте до них червоні квадрати,
доки не отримаєте разом 8 квадратів. Як одержали 8 квадратів? ( ).4+4=8

На демонстраційній дошці до кінця заняття залишаються записи:
1 + 7 = 8 7 + 1 = 8
2 + 6 = 8 6 + 2 = 8
3 + 5 = 8 5 + 3 = 8

4 + 4 = 8
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1) № 1, с. 30.
а) – Розгляньте ряд чисел. Які з них менше від 4, більше від 6?
– На скільки кожне нове число більше від попереднього? ( ).На1
– Погляньте на числовий відрізок. Як із точки 7 потрапити в точку 8?

( ).Треба зробити 1 крок вправо,тобто додати 1, збільшитина 1
Хто7небудь із дітей показує це стрілкою на демонстраційному

числовому відрізку.
б) – Розгляньте кості доміно. На які дві частини розділили 8 точок?

( ).6+ 2, 5 + 3, 4 + 4
– Що отримаємо, якщо кістки перевернути, щоб права половинка

стала лівою, а ліва – правою? ( ).2+ 6, 3 + 5, 4 + 4
– А яких двох чисел зі складу 8 не зустрічається на костях доміно?

( ).7 і 1
– Хто знає, як називається восьмий місяць року? У кого в цьому

місяці день народження?
– А буває восьмий день тижня? Скільки всього днів у тижні? ( ).7 днів
– А що відбувається потім? ( ).Потімпочинається новийтиждень
2) № 2, с. 30.
– Погляньте на малюнки. Наша вісімка дуже рада, що знайшла своїх

друзів:
Я така гарна, така кругла,
Складаюся із двох кругів,
Я дуже рада, що знайшла
Собі таких, як ви, дружків.

– Чому вісімка так зраділа ведмедикові й мишці, матрьошці й зайчи7
ку, грибку й груші? ( ).Всі вони нагадують вісімку

– Як Буратіно напише цифру 8 своїм носом? Як її пише диригент,
футболіст?

– Обведіть траєкторію цифри 8, яка сховалася у малюнках, червоним
фломастером.

3) № 3, с. 30.
– Молодці! Вісімка дуже рада знайомству з вами. Але вона не

впевнена, чи запам'ятали ви, з яких двох чисел можна скласти число 8.
Скільки горошин на 17му малюнку? ( ).8

– З яких частин складено число 8? ( – ).7 горошин зелених, а 1 жовта
– Який вираз можна скласти за цим малюнком? ( ). Що означає7 + 1

перший доданок? ( ). Другий доданок? (Число зелених горошин Число

III. Закріплення уявлень про число 8 і цифру 8.
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1) № 4, с. 31.
У завданні закріплюється розуміння взаємозв'язку цілого й частин,

уявлення про склад числа 8. При виконанні цього завдання діти можуть
користуватися опорними таблицями, що фіксують склад числа 8.

– Розгляньте ланцюжок різнобарвного намиста. Скільки всього
намистинок на 17й нитці? ( ). Скільки з них жовтих? ( ). Синіх? ( ) Як це8 7 1.
записати? ( ).7+ 1= 8, 1 + 7= 8

– Що отримаємо, якщо із цієї нитки зняти всі жовті намистинки?
( ).8 – 7 – 1

– А якщо зняти не жовті, а синю намистинку? ( ).8 – 1= 7
Інші записи діти закінчують самостійно, міркуючи "про себе". Для

організації самоперевірки вихователь виписує всі рівності на дошці:

V. Повторення.

Я стрибун, веселий м'ячик.
Не люблю того, хто плаче.
Не люблю того, хто плаче.
А люблю того, хто скаче.

IV. Фізкультхвилинка "М'ячик".

жовтих горошин).
– У кожному стручку гороху повинно бути 8 горошин. Чи всі гороши7

ни намальовані? ( ).Ні.На іншихмалюнках горошинне вистачає
– Домалюйте їх жовтим кольором і запишіть вираз під малюнками.

Розповідайте, як ви будете виконувати завдання.
1�а дитина:
– У другому стручку 6 зелених горошин. Щоб стало 8 горошин, треба

домалювати ще 2 жовті горошини: 6 + 2.
2�а дитина:
– У третьому стручку – 5 зелених горошин. Щоб стало 8 горошин,

треба домалювати ще 3 жовті горошини: 5 + 3.
3�я дитина:
– В останньому стручку 4 зелені горошини. До восьми не вистачає ще

4 жовтих горошин: 4 + 4.
У процесі виконання завдання на демонстраційній дошці з'являють7

ся записи:
7 + 1 6 + 2 5 + 3 4 + 4.

Узагальнення:
– Молодці! Дякую! З яких же двох чисел можна одержави число 8?

( )7+ 1, 6 + 2, 5 + 8, 4 + 4.
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Зафарбована частина квадрата ніби7то повертається. Тому тут
підійде квадрат, у якого зафарбована частина розташована ліворуч унизу
(27а фігура).

Фігури також йдуть парами, вони одного кольору, але друга фігура
зафарбована зсередини. Тому важливо обрати зафарбований червоний
квадрат (77а фігура).

в) Фігури на вибір:

Фігури йдуть парами – два кола, потім два квадрати. Перша із двох
фігур – без кружечка всередині, а друга – із кружечком. Тому треба
домалювати трикутник із кружечком усередині (67а фігура).

б) Фігури на вибір:

7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8
1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8
8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 5 = 3
8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 3 = 5.

На завершення вихователь пропонує дітям назвати загальну власти7
вість рівностей кожного стовпчика: у кожному стовпчику у всіх рівностях
однакові частини й ціле (у першому стовпчику – 7 і 1, у другому – 6 і 2, а в
третьому – 5 і 3).

2) № 5, с. 31.
У завданні закріплюються геометричні уявлення дітей, уміння

знаходити закономірності. Для організації його обговорення можна
запропонувати дітям фігури на вибір, що знаходяться на демонстраційній
дошці. Кожний ряд фігур розглядається окремо. Діти обґрунтовують
обраний ними варіант.

а) Фігури на вибір:

654321

?

6 85 7

4321

ч

чз

з
с ч
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– З яким числом ми сьогодні познайомилися? Як його одержали?
– З яких двох чисел можна скласти число 8?
– На що схожа цифра 8? Молодці!
– Мені здається, вісімка буде рада, якщо ви придумаєте й намалюєте

інші малюнки, у яких вона сховалася. А ще домалюйте в клітинках
фігурки. Що вони вам нагадують? З яких елементів складаються?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) "Веселі загадки".
Вихователь пропонує дітям відгадати загадки:
Ти зі мною не знайомий? Вісім ніг, як вісім рук,
Я живу на дні морському. Вишивають шовком круг.
Голова та вісім ніг. Майстер в шовку знає толк.
От і весь я – ... Ви купуйте, мухи, шовк!

(Восьминіг) (Павук)
– Хто помітив, про яке число ці загадки? Що ви про нього знаєте?

Покажіть у повітрі цифру 8.
2) № 1, с. 32.
Протягом 1 – 2 хвилин учні повинні розглянули малюнки і перераху7

вати зображені на них предмети.
– Що спільного на всіх малюнках? (На всіх малюнках зображено 8

предметів).
– Як ви думаєте, що тут треба зробити? (Розбитипредметина групий

дописатицифриувіконця). Потім обговорюються два перших малюнки.

I. Рахунок у межах 8.

Çàíÿòòÿ
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Роздавальний – лінійка, фломастери, палички для рахунку або фішки.

Демонстраційний – числовий відрізок; таблиці для закріплення
знання складу числа 8; цифри від 1 до 8; кружечки7"купини" червоного,
синього, жовтого, зеленого, помаранчевого, коричневого, рожевого і
білого кольорів.

Матеріали до заняття:

МЕТА: 1)формувати вміння рахувати вмежах 8;
2)закріпитиумінняпровимірдовжиниймасипредметів,про
прирахуванняйвідрахуванняодиницьначисловомувідрізку.

ТЕМА: "Число 8. Цифра 8"
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Сірий котик міцно спав, Порозчісував він вуса
Навіть пісню не співав. Довгі7довгі, русі7русі.
Та, нарешті, пробудився Зуби й кігті нагострив
І довкола обдивився. Й до комірчини побрів.
Став смачненько потягатись Буде мишку полювати
І чистенько умиватись. І добро оберігати.

Ми, як котик, відпочили,
Щоб зміцніли наші сили.

II. Фізкультхвилинка "Сірий котик".

– "Ках7так7так! Ках7так7так!" Шосте, сьоме
Веде качка каченят. Зупиніться! Ви не всі!
Всі рядочком чимчикують, Зажурилась качка7мати,
Мов воїни марширують. Бо нема ще каченяти.
– "Ках7так7так! Ках7так7так!" Це рябеньке залишилось,
Лічить качка каченят. За пеньочок зачепилось.
– Один, два, три, чотири, п'ять Встало, доганяє їх.
Всі за мамою біжать. ( )7+ 1= 8

Пара коней вороних
Паслися у лузі...
Скільки ніг у коней тих,
Порахуйте, друзі. ( )4+ 4= 8

При розв'язанні завдань діти викладають і рахують палички або фішки.

– Як назвати одним словом предмети, що зображені на першому
малюнку? ( ).Овочі

– На які групи їх можна розділити? ( ).7 цибулин і 1морквина
– Отже, з яких частин можна скласти число 8? ( ).7 і 1
– Який вираз ми можемо записати під малюнком? ( ).7+ 1 або 1+7
Після цього вихователь просить одного учня прокоментувати

наступний запис:
– На другому малюнку зображено 3 білих і 5 сірих олівців. Можна

скласти вираз 3 + 5 або 5 + 3. Усього маємо 8 олівців. Отже, число 8 можна
скласти із чисел 3 і 5.

Потім діти виконують завдання самостійно. Для перевірки роботи
вихователь просить двох дітей прокоментувати свої записи. На
завершення підводить підсумок:

– З яких двох чисел можна скласти число 8?
1 + 7 3 + 5 4 + 4 2 + 6
7 + 1 5 + 3 6 + 2

3) "Веселі завдання".



73

– Як змінюється число при русі праворуч на 1, 2, 3 одиниці?
( ).Збільшується на 1, 2, 3, одиниці

– Як змінюється число при русі ліворуч на 1, 2, 3 одиниці?
( ).Зменшується на 1, 2, 3, одиниці

2) № 2, с. 32.
У завданні закріплюється вміння використовувати числовий

відрізок для усних обчислень. Дві дитини виконують завдання на
демонстраційному числовому відрізку, а інші – у своїх зошитах.
"Помічник" – жабеня.

а) – І знову наше жабеня відправляється у подорож. Покажіть, від
якої точки воно почне свою подорож. ( ).5

– У якому напрямі воно буде рухатися? ( ). Чому ви так вважа7Вправо
єте? ( ).Тут знаходиться знак "+". При додаванні рухаємося вправо

– На скільки кроків жабеня просунеться вправо? Чому? (Воно про�
сунеться вправо на 1 крок,томущо до 5ми додамо 1).

– У якій точці воно опиниться? ( ).Уточці 6
– Що відбудеться далі? (Потім він стрибне відразу через 2 точки

вправо й опиниться уточці 8).

Діти почергово виходять до дошки й ставлять різнокольорові
кружечки у потрібних точках на числовому відрізку:

– Діти! Хто прийшов до нас у гості?
– Веселе жабеня запрошує нас у подорож до "чарівного" числового

відрізку. Від якої купини він починає свою подорож? ( ).3
– Покажіть купину, на якій він опиниться, якщо запис буде таким:

1) Гра "Подорож жабеняти".
Вихователь виставляє на демонстраційній дошці числовий відрізок і

малюнок із зображенням жабеняти:

III. Закріплення уявлень про числовий відрізок.

ч

ч с зпкр бж

ч с+ 1 ч з+ 3

ч п– 1 ч к– 2 ч р– 3

ч б+ 4ч ж+ 2
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1) № 4, с. 33.
У завданні закріплюється вміння порівнювати й зрівнювати

величини за масою.
а) – Розгляньте перший малюнок.. Хто легший? Хто важчий?

( ). Доведіть. (Каченя легше, а зайча важче Чашка вагів із каченям
знаходиться вище, а із зайчам–нижче).

– Спробуємо скласти нерівності. Маса каченяти – 1 кг, а маса зайчати
– 3 кг. Що ми запишемо? ( ).1 кг < 3 кг; 3 кг > 1 кг

б) – Розгляньте інший малюнок. На що ви звернули увагу? (Начашку
вагівпоруч із каченямпоставили гирю.Вагитепер у рівновазі).

– Яку гирю поставили? ( ).2 кг
– Яку рівність запишемо? ( ).1 кг + 2 кг = 3 кг

V. Повторення.

Станьмо струнко! Руки в боки!
Пострибаймо, як сороки, стрибки
Як сороки7білобоки,
Стрибу7стрибу, скоки7скоки! стрибки
Пані горді і неквапні,
По болоту ходять чаплі, ходьба намісці
А над ними комарі
Політали угорі. помахи руками, як крилами
Жабенята пострибали: стрибки
Ква7ква7ква, ква7ква7ква!
Щоб спочила голова.

ІV. Фізкультхвилинка.

б) – У якому напрямі з точки 8 воно буде рухатися тепер? (Уліво:там
знаходиться знак "мінус" – треба виконувати віднімання, а при
відніманні – рух уліво).

– На скільки кроків жабеня просунеться вліво? ( ).На2кроки
– У якій точці перебуватиме жабеня? ( ).Уточці 6
– Як жабеня "подорожуватиме" далі? (Воно стрибне ще на 3 точки

вліво й опиниться уточці 4).

87

+1 +2

654321
5+ 1+ 2= 8

87

– 3 – 2

654321
8–2–3= 3
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– У клітинах домалюйте візерунки. Що цікавого в розташуванні фігур?

– Молодці! Ви добре попрацювали! Що вам сподобалося на занятті
найбільше? Що ви довідалися нового?

– Погляньте, вас запрошує до подорожі числовим відрізком Веселий
клоун. Але в маршрутах подорожей недописані знаки "+" і "–". Обирайте
вдома один або кілька маршрутів і вставте пропущені знаки.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

2) № 5, с. 33.
У завданні закріплюється вміння вимірювати відрізки за допомогою

лінійки. Діти вимірюють сторони трикутника й знаходять їхню суму.
Вихователь нагадує, що при користуванні лінійкою необхідно сполучати
початок відрізка з нульовою оцінкою на лінійці. 3 см + 3 см + 2 см = 8 см.

3) № 6, с. 33.
У завданні розвиваються просторові уявлення дітей, кмітливість,

увага. Діти, спостерігаючи розташування розфарбованих фігур, повинні
помітити, що вони є своєрідним дзеркальним відбиттям один одного.
Тому всі фігури, що залишилися, треба розфарбувати, зберігаючи цю
закономірність.

Це завдання краще виконувати з використанням демонстраційного й
роздавального матеріалу, вирізаного з кольорового паперу або картону.

Çàíÿòòÿ

17

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – "лист" із Країни геометричних фігур; "будино7

чок" числа 8; цифри 1 – 8; геометричні фігури до ; 6 яблук,№ 3, с. 34
6 ялинок, 6 прапорців до ; таблиці7схеми до завдань.№6, с. 35

Роздавальний – геометричні фігури до ; гральні кістки або№3, с. 34
моделі, що їх заміняють; таблиці7схеми до завдань:

МЕТА: 1) повторити прийом порівняння груп предметів за
кількістю за допомогою складання пар;
2) закріпити подання про склад числа 8, взаємозв'язок
цілого й частин, їх схематичне зображення за допомогою
відрізка.

ТЕМА: "Число 8. Цифра 8"

?

?
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1) Гра "Екскурсія".
– Діти! Сьогодні вранці я одержала листа з Країни геометричних

фігур. Жителі цієї країни запрошують нас до себе у гості. Чи хочете ви
піти в гості? Тільки треба все робити дуже швидко, щоб встигнути на
заняття з математики. Шикуйтеся парами – хлопчик з дівчинкою.

– Кого в нас більше, а кого менше? Як ви довідалися?
Діти шикуються парами й з'ясовують – кого більше, кого менше і на

скільки. Робиться висновок про те, що для відповіді на питання "На
скільки більше?" і "На скільки менше?" треба порахувати тих, хто зали7
шився без пари. Вони стають екскурсоводами.

Діти обходять приміщення, екскурсоводи називають геометричні
фігури, які вони бачать в предметах, що їх оточують.

2) №1, с. 34.
У завданні закріплюється вміння порівнювати числа за допомогою

складання пар і на цій основі відповідати на питання: "На скільки
більше?" і "На скільки менше?".

– Розгляньте малюнки: які геометричні фігури ви бачите?
– Які числа можна порівняти у першому малюнку? ( ).4 і 7
– На скільки 4 менше від 7? На скільки 7 більше від 4? Чому? (4

менше від 7 на 3, і 7 більше від 4 теж на 3, тому що 3 трикутники
залишилися без пари).

Наступні завдання діти виконують аналогічно з коментуванням:
спочатку вони вписують потрібні числа в клітини, потім з'єднують фігури
"чарівними ниточками"; обводять фігури, яким вистачило пари, і
розфарбовують фігури, що залишилися без пари. Розфарбовані фігури
допомагають дати відповіді на питання: "На скільки більше?", "На
скільки менше?".

3) Гра "Геометричне лото".
Кожній дитині вручається "лист" з набором геометричних фігур:
– Погляньте, що знаходиться у ваших "листах"?
Діти називають геометричні фігури , що знаходяться у конвертах та

їх кількість. З'ясовується, що в усіх конвертах знаходяться такі фігури:
1 великий зелений трикутник, 2 маленьких зелених кола, 1 маленьке
червоне коло та 4 маленьких червоних трикутники.

– На які групи можна розділити ці фігури? (Червоні й зелені – за
кольором, трикутники й кола – за формою, великі й маленькі – за

I. "На скільки більше?", "На скільки менше?".

ХІД ЗАНЯТТЯ:
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При дорозі став реп'ях –
Друзів не знайде ніяк.
Він за всіх чіпляється,
В друзі набивається.
Друзів не знайти йому.
Може, скажеш ти, чому?

(А. Власов)

II. Фізкультхвилинка "Реп'ях".

(1 < 7, 7 > 1. Більших фігур менше від маленьких на 6. Маленьких
фігур більше від великихтакожна 6).

(5 > 3, 3 < 5. Трикутників на 2 більше від кількості кіл. Кіл менше від
трикутниківтакожна 2).

в)

(3< 5, 5 > 3. Зеленихфігур на 2менше від червоних. Червонихфігур на
2 більше від зелених).

Аналогічно фігури поділяються на групи за формою й за розміром.
Увагу дітей варто звернути на те, що на обидва питання: "На скільки
більше?" і "На скільки менше?" відповідь дають елементи, які залиши7
лися без пари.

б)

розміром).
Одна дитина працює з демонстраційним матеріалом біля дошки, а

інші – за столами.
а) – Скільки зелених фігур? ( ). Скільки червоних? ( ).3 5
– Вибудуйте зелені й червоні фігури парами: яких фігур більше,

яких менше? На скільки?

з

з зч ч ч ч ч

з з

зч

ч

ч ч ч

з зз

ч ч ч ч ч
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При дорозі яблунька стоїть,
А на гілці яблучко висить.
Добре яблуньку струси
Маєш яблучко в руці!

IV. Фізкультхвилинка "Яблунька".

2) № 2, с. 34.
У завданні закріплюються уявлення про склад числа 8. Перед вико7

нанням можна провести гру " ". Кожна дитина одержує фішкуЗнайдипару
або її модель:

III. Рахунок у межах 8.

Вихователь пропонує дітям вийти з7за столів зі своєю фішкою і
знайти парну до неї так, щоб у сумі вийшло 8. При цьому кількість фішок
треба розрахувати таким чином, щоб діти вільно могли скласти пару.

У підсумку з'ясується, що діти, які мають фішку , не змогли
підібрати пари, тому що немає фішки із сімома крапками.

На завершення гри діти ще раз проговорюють склад числа 8,
користуючись при необхідності моделлю 7"будиночком".

Оскільки це останнє заняття, на якому учні знайомляться із числом і
цифрою 8, запропонуйте дітям виконати завдання самостійно, в зошитах,
з наступною самоперевіркою.

1) № 3, с. 34.
У завданні закріплюється взаємозв'язок цілого й частин. На дошці

виставлено фігури геометричного лото: 7 маленьких і 1 більша. Такі ж
фігури на малюнку в зошиті.

– Скільки всього фігур? ( ).8
– Згрупуйте їх за розміром. На які частини поділилося число 8?

( ).8 – це 7 і 1
– Як це записати? ( ). Допишіть рівності.7+ 1= 8, 1 + 7= 8
– Допишіть рівність. Що воно означає? (8 – 7 = 1: з усіх фігур взяли

7маленькихфігур, залишилася 1 більшафігура).
– Що записати в останньому рядку? Чому? (8 – 1 = 7: якщо зі всіх

фігур взяти 1 більшу,то залишиться 7маленьких).
На завершення вихователь виставляє "будиночок" числа 8 і діти

проговорюють всі можливі варіанти розподілу числа 8 на частини: 7 і 1,
6 і 2, 5 і 3, 4 і 4.
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– Чому ви обрали саме цю схему? ( ).Намтреба знайтиціле
– Знайдіть відповідну схему в зошиті та з'єднаєте її з малюнком.
Одна дитина продовжує коментувати, а інші діти записують

– Як знайти невідому частину? (Із цілого треба відняти відому
частину: 5 – 1= 4 гриби).

Розв'язок записується на дошці й у зошитах. Назви проговорюються
усно.

б) Друге завдання запропонуйте прокоментувати одному з учнів.
– На другому малюнку зображено дві гілочки з листочками. На 17й

гілочці – 4 листочки, на 27й – також 4. Я вважаю, що у цьому завданні
необхідно довідатися, скільки листочків на двох гілочках?

Вихователь:
– Діти, оберіть зі своїх табличок схему, яка відповідає змісту цьому

завданню.

1) № 4, с. 35.
У завданні закріплюється взаємозв'язок цілого й частин, використан7

ня відрізка для їхнього схематичного зображення.
а) Першу картинку й схему до неї можна проаналізувати колективно,

спільно виробити рішення.
– Розгляньте перший малюнок. Розкажіть, що на ньому зображено.

(На картинці зображено 5 грибів. З них 1 неїстівний – мухомор, а інші
їстівні).

– Чи правильно ця картинка з'єднана зі схемою? Доведіть. (Правиль�
но.На картинці й на схемі ціле – 5, а одна із частин 1– ).

– Що потрібно дізнатися у завданні? (Треба дізнатися, скільки їстів�
них грибів).

– Що ми шукаємо – ціле або частина? ( ).Мишукаємо частину
– Підберіть зі своїх табличок схему до завдання.

V. Повторення.

??

5

1

?
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– Молодці! А чи можна іншим способом покласти ялинку й прапо7
рець так, щоб вийшов інший малюнок? (Ні, ялинку й прапорець можна
помінятимісцемтільки один раз).

– З якого малюнку починається другий рядок? ( ).Теж з яблука
– Інші два малюнки – ялинку й прапорець – покладіть таким чином,

щоб другий рядок не повторював перший. Що ви отримали?

– Чому саме ця схема відповідає нашому завданню? (Нам відомо ціле
й одна частина, атреба знайти другу частину).

– З'єднайте у зошиті картинку й схему. Обміркуйте рішення й
запишіть його в клітинках під схемою.

Перевірка:
– Який запис ви зробили до завдання? ( ). Молодці!7 – 3= 4
3) № 6, с. 35.
У завданні закріплюється порядковий рахунок, просторові відноси7

ни, формується здатність до впорядкованого вибору варіантів. Двоє дітей
працюють з демонстраційним матеріалом біля дошки, а інші за столами –
з роздавальним.

а) – Розгляньте перший малюнок. Що намальовано у першій клітин7
ці, у другій, у третій?

– Розмістіть свої малюнки у такому порядку:

розв'язок у зошиті:
– Якщо треба знайти ціле, ми складаємо обидві частини: 4 + 4 = 8.
в) Останнє завдання можна запропонувати дітям для самостійної

роботи після колективного аналізу.
– Як ви гадаєте, скільки яблук було спочатку? ( ). Що потім7

відбулося? ( ).3 яблука з'їли
– Що нам треба дізнатися? ( )Скільки яблук залишилося?
– Виберіть потрібну схему серед своїх табличок:

?
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– Чим ми сьогодні займалися? Що було найцікавішим?
– Як довідатися, на скільки одне з чисел більше або менше від іншого?

( ).Скластипарийдовідатися, скількипредметівзалишилосябезпари
– Удома запишіть два довільних числа й зрівняйте їх, складаючи

пари. У клітинах домалюйте візерунки. А ті, хто люблять подорожувати,
можуть скласти компанію коникові в№5, с. 35.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

– Чому немає інших способів? (Яблуко і прапорець можна поміняти
місяцем лише один раз).

в) Аналогічно розміщуємо такі малюнки:

б) – Тепер на першому місці буде ялинка. Розмістіть яблуко й прапо7
рець різними способами.

³

³

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – кружки; підфарбована вода; малюнки із

зображенням героїв казки Едуарда Успенського "Дядько Федір, Кіт і
Пес": кола двох кольорів – 6 червоних і 6 синіх; цифри від 1 до 8;
числовий відрізок; таблиці для закріплення знання складу чисел 6, 7, 8.

Роздавальний – фішки; гральні кістки; 6 кружків двох кольорів –
червоного і синього; іграшковий посуд різного обсягу (каструльки,
кружки, відра тощо) – 1 набір для кожної групи.

1) Гра "Свято в Простоквашино".
На дошці – малюнки із зображенням кота Матроскіна та Шарика. На

I. Безпосереднє порівняння за обсягом (місткістю).

ХІД ЗАНЯТТЯ:

МЕТА: 1) сформувати уявлення про обсяг (місткість),
порівняння посудин за обсягом при допомозі переливання;
2) закріпити вміння рахувати у межах 8, взаємозв'язок
цілого й частин.

ТЕМА: "Об’єм. Порівняння за об’ємом"
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– Сьогодні в Простоквашино свято: кіт Матроскін і Шарик очікують
на приїзд Дядька Федора. У них на цьому ґрунті сталася суперечка. Вони
вирішили почастувати Дядька Федора молоком з кухля, де буде якнай7
більше молока, але не можуть вирішити – який кухоль узяти. Спробуємо
їм допомогти.

Діти висловлюють свої припущення. Звичайно, вони вважають, що
більшим за обсягом той кухоль, який є вищим. Учитель висловлює думку,
що більшою за обсягом є кружка меншої висоти. Розпалюється суперечка.

– У мене на столі є вода. Можливо, вона допоможе нам вирішити
суперечку?

Діти повинні здогадатися, що один кухоль треба наповнити водою до
країв, а потім перелити воду в інший кухоль.

Вихователь на очах у дітей переливає воду, і всі переконуються, що в
обидві кружки вміщається однакова кількість рідини. У цьому випадку
говорять, що кружки рівні за обсягом.

2) Практична робота.
Діти працюють у групах з 3747х осіб. На столах у кожної групи – два

предмети іграшкового посуду різного обсягу (наприклад, каструльки,
кухлі тощо) і невеликі відерця з водою.

– Спробуйте самі зрівняти обсяг посуду, що знаходиться у вас на
столах.

Діти наповнюють із відерця одну посудину, переливають у другу і
визначають, яка з посудин більша за обсягом, а яка – менша. Вихователь
допомагає групам, вислуховує їхні судження, звертає увагу на те, що вода
в першій посудині повинна бути налита до країв. Потім групи вислухо7
вують одна одну, наприклад:

– Спочатку ми налили воду в каструльку до країв. Потім цю воду
перелили в кухоль. У кухлі ще залишилося місце. Тому кухоль за обсягом
більший від каструльки.

– Ми налили воду в миску до країв. Потім цю воду перелили в
каструльку. Вода в каструльці не вмістилася. Тому каструлька за обсягом
менша від миски. І т.п.

столі у вихователя – підфарбована вода й дві кружки, рівні за обсягом, але
різні за висотою й діаметром дна:
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1) № 2, с. 36.
У завданні закріплюється знання складу числа 6. Воно виконується

з використанням демонстраційного й роздавального матеріалу – кіл
сірого і білого кольорів. Одна дитина працює біля демонстраційної
дошки, інші – за столами з роздавальним матеріалом.

– Шарик вирішив напекти пирогів з різною начинкою, щоб
пригостити Дядька Федора, тата, маму, листоношу Пєчкіна, Шарика

ІІІ. Закріплення уявлень про склад чисел 6 – 8.

Їхали, їхали, Їхали ми, їхали
до ями під'їхали, додому приїхали.
яму об'їхали, (І. Токмакова)
далі поїхали.

Ми їхали, їхали, Їхали, їхали,
до річки під'їхали, до гірки під'їхали,
міст переїхали, з'їхали, з'їхали,
далі поїхали. далі поїхали.

– Поїхали Кіт і Пес на велосипедах зустрічати Дядька Федора.
Покажемо, як вони їхали.

Діти"перетворюють" свої стільчики у велосипеди, "крутять педалі",
"тримаються за кермо" і декламують:

II. Фізкультхвилинка "На велосипедах".

3) № 1, с. 36.
У завданні прийом безпосереднього порівняння посудин за обсягом

проговорюється уголос.
– Подивіться на кухлі, зображені на малюнку. Як ви вважаєте, чи

підійшли б ці кухлі Матроскіну й Шарику, аби налити молока порівну?
(Ні.Жовтий кухоль більший за обсягом від синього, томущо висота в них
однакова, а дно жовтого кухля більше. Зелений кухоль теж більший від
синього за обсягом, тому що він вище від синього, а дно у них однакове. А
про синій та червоний кухлі впевнено сказати важко, оскільки у них
висота різна, і дно різне).

– Як порівняти обсяг таких кухлів? (Налити воду до країв в один кух
оль і перелити її в інший кухоль).

– Що при цьому відбувається? (Розбираються всі 3 можливих
варіанти).

– Молодці! Ви впоралися зі своїм завданням! Дарма сварилися
Шарик і Матроскін!
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Інший варіант організації роботи – розфарбувати кружки у
навчальному посібнику й дописати рівності. На завершення проговорю7
ються всі можливі варіанти розбивки числа 6: 1 і 5; 2 і 4; 3 і 3.

2) № 3, с. 36.
У завданні закріплюється знання складу числа 7. Спочатку прово7

диться гра "Знайди пару".
– Листоноша Пєчкін приніс журнал, у якому надрукована гра з

гральними костями. Це парна гра. За умовами гри треба скласти фішки
так, щоб у сумі отримати число 7. Діти розбирають фішки, об'єднуються у
пари й пояснюють, який результат вони отримали. Потім діти прогово7
рюють варіанти одержання числа 7, самостійно домальовують у зошиті
точки й дописують цифри у порожніх клітинах. Правильність виконання
завдання перевіряється в парах за готовим зразком.

3) № 4, с. 36.
У завданні закріплюється знання складу числа 8. Діти працюють у

зошиті:
– Дядько Федір привіз нашим друзям частування: 8 цукерок. Якими

різними способами їх можна розподілити між котом і собакою?
Відокремте ці частини одну від одної так, як це зображено на першому
малюнку, і допишіть цифри в порожні клітини:

6 = 3 + 3

– А якщо всі дорослі отримають пиріжки з м'ясом, а Дядькові
Федору, Шарику й котові дістануться пиріжки з ягодами, як це
виглядатиме у математичному виразі?

6 = 2 + 4 6 = 4 + 2

– А який результат ми отримаємо, якщо 2 пиріжки з м'ясом
віддадуть татові й мамі, а іншим – пиріжки з ягодами?

6 = 1 + 5 6 = 5 + 1

й Матроскіна. Скільки всього пиріжків повинен спекти Шарик?
( ).6 пиріжків

– Пропоную домовитися, що пиріжки з м'ясом – це білі кружечки, а
пиріжки з лісовими ягодами – сірі. Скажімо, Пєчкіну дістався 1 пиріжок
з м'ясом, а іншим – пиріжки з ягодами. Розкладіть кружечки й складіть
запис.
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1) № 5, с. 37.
У завданні закріплюється розуміння взаємозв'язку цілого й частин.

Його можна виконати у формі командної гри.
– Матроскін, Шарик і Дядько Федір вирішили полетіти в космос. У

ракети три щаблі: перший – найлегший, другий – важчий, а третій –
найважчий. Щоб ракета злетіла, треба правильно дописати в клітинах
пропущені цифри. Рівень завдання у трьох стовпчиках різний. Кожна
дитина вибирає один із стовпчиків – "щабель" ракети – за власним
бажанням, і протягом 2 7 3 хвилин самостійно вписує цифри в клітини.
Потім діти почергово коментують розв'язання прикладів зі свого
стовпчика. Отже, у всіх трьох щаблях поломок немає! Ракета злетіла!

2) № 6, с. 37.
У завданні закріплюється вміння розрізняти трикутники й чотири7

кутники, розвивається дрібна моторика руки.
– Під час польоту Шарик зробив фотознімок на пам'ять. Якщо ви

розфарбуєте всі трикутники червоним кольором, а всі чотирикутники –
синім, то фотографія "проявиться", і ви побачите, що сфотографував
Шарик. У випадку утруднень вихователь може запропонувати дітям

V. Повторення.

Діти імітують політ зорельота:
Зореліт ми змайстрували.
До зірок шлях відкривали.
Зореліт, зореліт –
Вирушаємо в політ.

IV. Фізкультхвилинка "Зореліт".

1�а дитина:
– Можна дати Матроскіну 1 цукерку, тоді Шарику дістанеться 7

цукерок. 8 – це 1 і 7. Записуємо: 1 + 7.
2�а дитина:
– МожнаМатроскіну дати 2 цукерки, а Шарику – 6 цукерок: 8 = 2 + 6.
3�я дитина:
– Якщо Матроскін одержить 3 цукерки, то Шарику дадуть 5 цуке7

рок: 8 = 3 + 5.
4�а дитина:
– Найсправедливіше рішення – коли кожний отримає однакову

кількість цукерок: 8 = 4 + 4.
– Спасибі, молодці! Я сподіваюся, вам сподобалося в Простоквашино.

А тепер відпочиваємо.
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– Хто пам'ятає, чому сперечалися кіт Матроскін і Шарик? (Вони
шукали кухлі однакового обсягу).

– Як можна порівняти кухлі за обсягом? (Наповнити один кухоль до
країв і перелити воду в інший кухоль).

– Виберіть вдома дві посудини – чашки, кухлі тощо – і порівняєте їх
за обсягом.

– Коли Дядько Федір залишав Простоквашино, Шарик і Матроскін
обіцяли йому ніколи не сваритися й написати листа Дядькові Федору.
Допоможіть їм дописати лист у клітинах.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

відгадати загадки:
а) У якого птаха зірки на крилах?
б) Летить птиця7небилиця,

А в ній люди сидять,
Між собою говорять.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – коробка з кубиками; іграшковий посуд: відро,

чашка, чайник, каструлька; посуд з водою для демонстрації дослідів;
таблиці для закріплення знання складу чисел 6, 7, 8.

Роздавальний – на кожному столі – одне іграшкове відерце й
посуд з водою для проведення спостережень, але різні мірки – кружка,
каструлька, чайник тощо; лінійки на кожного учня; кубики.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Знайомство із прийомом виміру об’єму за допомогою мірки.
У завданні формуються уявлення про те, що для виміру об’єму

посудини треба вибрати мірку й дізнатися, скільки разів вона вміститься
у вимірюваній посудині. Вихователь розповідає історію, і у процесі

I. Вимір об’єму.

МЕТА:1) сформуватиуявленняпро вимір об’ємів за допомо�
гоюмірки, залежністьрезультатувимірувідвиборумірки;
2) закріпити розуміння змісту додавання й віднімання,
взаємозв'язку цілого й частин, уявлення про різностороннє
порівняння чисел на предметній основі, вміння рахувати в
межах 8.

ТЕМА: "Вимірювання об’єму"
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розповіді показує предмети:
– У двох подруг – Іринки та Світлани – є однакові стаканчики.

Дівчатка проживають у різних містах і часто розмовляють телефоном.
Одного разу вони купили собі іграшкові відерця й захотіли дізнатися, у
яке відерце вміститься більше води. Чи можуть вони це зробити, не
приїжджаючи одна до одної в гості?

Звичайно, діти пропонують наповнити одне відро й перелити воду в
інше. Але тут з'ясовується, що це неможливо, тому що дівчатка
проживають у різних містах. Що ж робити?

Якщо у дітей виникнуть утруднення, можна нагадати їм, що у
дівчаток є однакові стаканчики. Це допоможе їм здогадатися, що в цій
ситуації треба дізнатися, скільки стаканчиків води вміщується в
першому відрі, в скільки – в іншому, а потім порівняти отримані числа.

Діти об’єднуються у дві групи. Кожна група вимірює об’єм одного
відра, потім отримані числа зрівнюються. Наприклад, якщо у першому
відрі вмістилося 5 стаканчиків, а в другому – 6, то об’єм (місткість)
першого відра менший, а другого – більший, тому що 6 > 5. Таким чином,
проблема вирішена.

2) Залежність результату виміру від величини мірки.
Вихователь висловлює сумнів з приводу отриманих результатів. Бере

відро більшого об’єму й вимірює його більшою міркою так, щоб отримати
інший результат. Чому вийшли різні відповіді?

Діти повинні здогадатися, що причина полягає у тому, що обрано
різні мірки: стаканчик за об’ємом менший від кухля. Таким чином, вони
приходять до вже відомого їм висновку: чим більшою є мірка, тим
меншим є результат виміру.

У процесі обговорення треба ще раз акцентувати увагу дітей на тому,
що при порівнянні предметів за об’ємом мірки повинні бути однаковими.

3) № 1, с. 38.
Вихователь повідомляє дітям про те, що Іра запросила їх до себе на

дачу.
– Хочете поїхати? Ту7Ту... Приїхали.
– На веранді в Іринки стоять два глечики. У глечик з однією ручкою

вмістилося 7 склянок молока, а в глечик із двома ручками – 8 таких же
склянок. Треба розфарбувати червоним кольором глечик, об’єм якого
більший.

Діти висловлюють свої версії. У результаті вони доходять висновку,
що у глечика із двома ручками об’єм більший, тому що 8 > 7.

Цей глечик і треба розфарбувати червоним кольором.
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1) Гра "Кубики".
Діти допомогли дорослим розлити молоко у глечики, полити город,

поплавали у річці, а потім пішли грати.
Вихователь показує дітям коробки з кубиками. Виймає один кубик і

пропонує визначити, у кого найточніше око. Для цього потрібно
здогадатися, не заглядаючи у коробку, скільки кубиків можна виставити
в один шар на дно коробки.

Діти висловлюють свої припущення, після чого вихователь дає їм
можливість переконатися у правильності або помилковості їхніх
суджень. Виграє той, хто найближче виявився до істини.

Потім можна продовжити гру: визначити, скільки таких шарів у
коробці. При перевірці вихователь на очах у дітей викладає потрібне

III. Вимір об’ємів просторових фігур кубиками.

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.
Рано7вранці сонце встало відкрити очі і підняти голови
І проміння всім послало. піднятися на носки, руки

під�
нести вгору, розвести у сторони

Раз, два – всі пірнають, присісти
Три, чотири – виринають, встати
П'ять, шість – на воді
Кріпнуть крильця молоді. помахати руками
Сім, вісім – що є сили
Всі до берега приплили. імітація плавання
А тепер розгорнулись,
Обсушились, потягнулись потягнутися
І розбіглись хто куди. сісти

ІІ. Фізкультхвилинка "Річка".

4) № 2, с. 38.
– У дворі стоїть діжка. Подумайте, яких відер води вміститься в

бочку менше? Розфарбуйте це відро своїм улюбленим кольором.
Діти роблять свій вибір самостійно. Обґрунтування рішення

виконується на предметній основі (замість діжки можна використовувати
банку, а замість відер – стаканчики різних розмірів).
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1) № 4, с. 39.
У завданні закріплюється розуміння того факту, що на питання: "На

скільки більше?", "На скільки менше?" відповідають елементи, що
залишилися без пари.

– Хлопці вирішили пограти "у школу". Як ви гадаєте, яке завдання
їм потрібно виконати? ( ).Зрівняти числа

– Чому під першими двома мішечками написано числа 4 і 3?
( ).Намальовано 4 кружки й 3трикутники

– Як зрівняли ці числа? ( ).Провели "чарівні ниточки"
– Який висновок можна зробити? (4 на 1 більше від 3; 3 на 1 менше

від 4. Один кружок залишився без пари) Чому? ( ). Аналогічно діти
міркують при порівнянні чисел 3 і 5, 4 і 6.

V. Повторення.

Виринай7но, рибко, близько, колові рухи кистями рук
Розсипай7но срібні бризки, стиснути руки у кулачки
Щоб зловив я карася, схопити руками рибку
Карася, як порося. р у к и ш и р о к о в

сторони

IV. Фізкультхвилинка.

– Тепер складіть фігури з 7 кубиків. Чи рівні їхні об’єми? Чому? (Всі
фігури рівні за об’ємом– в усіх 7 однакових кубиків).

– А тепер складіть із кубиків будь7яку фігуру, за власним бажанням,
і визначите її об’єм.

Діти будують фігури з кубиків і порівнюють їх за об’ємом.
3) № 3, с. 38.
– Розгляньте фігури, які побудували з кубиків Іринка, Світлана й

Денис. На що вони схожі?
– Як їх зрівняти за об’ємом? ( ).Порахувати число кубиків
– Порахуйте й знайдіть фігури, рівні за об’ємом. Розфарбуйте їх

однаковим кольором.

– Чи рівні об’єми ваших фігур? Чому? ( ).Так,вусіх4однаковихкубики

число шарів, доки не заповнить всю коробку. Число кубиків пере7
раховується вголос.

– Якими мірками ми виміряли об’єм коробки? ( ).Кубиками
– Чому дорівнює об’єм коробки в кубиках?
2) Практична робота.
На столах у дітей знаходиться 7 7 8 кубиків. Кубики у всіх однакові.

Вихователь пропонує кожному побудувати фігуру з 4 кубиків.
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– Молодці! Ви дуже добре сьогодні попрацювали. А хто запам'ятав,
якими мірками ми вимірювали об’єм? (Стаканчиками, чашками, для
фігур – кубиками).

– Удома зрівняйте за об’ємом дві посудини, підібравши відповідну
мірку. А в клітинах біля дачі Іринки домалюйте тинок і різнобарвні
ліхтарики. Бажаю вам удачі!

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

з опорою на взаємозв'язок цілого й частин. Наприклад, у першій рівності у
"віконце" треба поставити число 4, тому що числа 4 і 3 – частини числа 7.
Правильність виконання завдання перевіряється на числовому відрізку.

треба в рівностях вставити пропущені числа. Значення чисел підбираються

2) № 5, с. 39.
У завданні повторюється зміст додавання й віднімання, взаємо7

зв'язок цілого й частин.
– Хлопці придумали гру "Здогадайся". Треба здогадатися, що

лежить у мішку 7"невидимці". Хто готовий відповідати?
1�а дитина:
– Склали іграшки із двох маленьких мішків у великий мішок. У вели7

кому мішку – ціле (сума). Ціле складається із двох частин. Одна частина –
це будиночок і прапорець. Отже, у порожньому мішку – ялинка й грибок.

2�а дитина:
– Мішок7"невидимка" – це ціле. Ціле складається із двох частин.

Перша частина – грибок і ялинка, друга частина – будиночок і прапорець.
Отже, у порожній мішок необхідно скласти все разом – грибок, ялинку,
будиночок і прапорець.

3�я дитина:
– У найбільшому мішку – грибок, ялинка, будиночок, прапорець.

Кілька іграшок забрали, у мішку залишилися грибок і ялинка. Отже, у
мішку7"невидимці" знаходяться будиночок і прапорець.

Узагальнення:
– Що цікавого помітили? ( ).Увсіх рівностях однакові частини й ціле
– Молодці! Як знайти ціле? Як знайти частину?
3) № 6, с. 39.
У завданні закріплюються вміння рахувати, розуміння взаємо7

зв'язку цілого й частин, додавання і віднімання на числовому відрізку.
– Чи сподобалося вам, діти, у гостях у Іринки? Настав час повертати7

ся додому! На чому поїдемо?
Кожна дитина обирає свій вид транспорту. Щоб "купити" квиток,
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – малюнок: квочка й 8 курчат; числовий

відрізок; 8 кружків червоного і синього кольорів на кожну парту; таблиці
для гри "Подорож у країну Міркування" (А. Зак).

Роздавальний – картки із цифрами від 1 до 9; лінійка; 8 кружків
червоного і синього кольорів на кожну парту; фломастери; аркуш із
"заготовками" числового відрізка.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) "Веселі завдання".
Діти повторюють утворення чисел 7 і 8. Спочатку вони відповідають

на запитання задачі, а потім обґрунтовують свої відповіді за допомогою
предметних моделей – червоних і синіх кружечків.

а) Шість грибів знайшов Вадим,
А потім іще один.
Дайте відповідь хутчіш:
Скільки він грибів приніс?

– Покажіть за допомогою червоних кружечків, скільки грибів
знайшов Вадим спочатку? ( ).6

– Скільки грибів він знайшов пізніше? ( ). Покладіть синій кружок.1
– Скільки грибів він знайшов разом? ( ). Доведіть. ( ).7 6+ 1= 7
– Як одержати число 7 на числовому відрізку? (Треба від числа 6

зробити 1 крок вправо).
б) Сім маленьких кошенят

Що дають їм – все їдять.
А одне сметани просить.
Скільки всього кошенят? ( ).Вісім: 7 + 1= 8

– А як ви одержали число 8? Покажіть за допомогою синіх і червоних
кружків.

– Продемонструйте на числовому відрізку.
На дошці й на столах діти послідовно викладають малюнки:

I. Знайомство із числом 9 і цифрою 9.

МЕТА: 1) познайомити з утворенням і складом числа 9,
цифрою 9;
2) закріпити вміння знаходити ознаки подібності й роз�
ходження фігур, взаємозв'язок цілого й частин, додавання й
віднімання на числовому відрізку.

ТЕМА: "Число 9. Цифра 9"
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Всі піднесли руки – раз! Раз! І вгору. Два! І вниз.
На носках стоїть весь клас. На сусіда подивись.
Два – присіли, руки вниз, Будем дружно присідати,
На сусіда подивись. Щоб ногам роботу дати.

Раз! Піднялись. Два! Присіли.
Хай мужніє наше тіло.
Хто старався присідати,
Може вже відпочивати.

II. Фізкультхвилинка "Ванька&Встанька".

Узагальнення:
– Як отримуємо кожне нове число в ряді чисел? (До попереднього

додається один.На числовому відрізкутреба зробити один крок вправо).
2) Утворення числа 9. № 1, с. 40.
Вихователь читає вірш. Діти розглядають малюнок в навчальному

посібнику, на якому зображено 8 курчат і квочка, перераховують курчат,
прираховують 1 і одержують 9.

У моєї квочки – вісім славних діточок,
Вісім милих та слухняних курчаточок.
Хто уміє рахувати? Хто нам може підказати:
Скільки птахів поспішає гуляти?

– Як ми отримали число 9? ( ). Покладіть кружечки.8+ 1= 9
– Покажіть на числовому відрізку.
– Назвіть дев'ятий місяць року? Хто святкує свій день народження у

вересні?
– Який дев'ятий день тижня? ( ).Такого дня немає: утижні 7 днів
– А на що схожа цифру 9? ( ) Яку іншуДіти висловлюють свої версії.

цифру вона нагадує?
Цифра дев'ять, чи дев'ятка, –
Як у цирку акробатка:
Якщо на голову встане,
Цифрою шість дев'ятка стане.

(С.Маршак)

Діти малюють стрілки на листочках, а вихователь – на числовому
відрізку:

а) б)

6 + 1 = 7 7 + 1 = 8

а) б)

87654321

+1

87654321

+1
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– Розгляньте першу нитку з намистом. Скільки сірих намистинок?
( ). Скільки чорних? ( ). Скільки всього? ( ).8 1 9

– З яких двох чисел складається число 9? ( ). Яку цифру потрібно8 і 1
дописати у порожню клітину? ( )Число 1.

– Як ви гадаєте, що потрібно робити далі? (Домалювати червоні
намистинки,щоб їх вийшло 9, і дописатипотрібне число).

– Домалюйте й допишіть. Що вийшло у другому випадку, у третьому,
у четвертому?

Узагальнення:
– На які частини можна розбити число 9? ( ).8 і 1; 7 і 2; 6 і 3; 5 і 4
– А якщо заміняти частини місцями, що отримаємо? (4 і 5; 3 і 6; 2 і 7;

1 і 8).
Якщо число дітей у групі дозволить, то розбивку числа 9 на частини

можна провести за допомогою їхніх рухів. Для цього група з 9 осіб
послідовно об’єднується у групи 8 і 1, 7 і 2 тощо.

3) № 4, с. 41.
У завданні закріплюється знання складу числа 9, взаємозв'язок

цілого й частин. Перше завдання діти виконують під керівництвом
вихователя:

1) № 2, с. 40.
У завданні закріплюється реальний образ цифри 9. Спочатку можна

запропонувати дітям написати цифру 9 рукою у повітрі, зліпити дев'ятку
з пластиліну або викласти за допомогою шнурків, мотузочків, стрічечок
тощо. Потім вони обводять у зошиті більшу дев'ятку червоним олівцем.

– Розгляньте малюнок. Що незвичайного ви побачили у зображенні
гусениць? ( ).Гусениці намальовані при допомозі дев'яток

– Напишіть "дев'ятки", з яких складена верхня гусениця, червоним
фломастером, а нижня – синім. Хто зуміє їх порахувати?

– Яка гусениця довша? Коротша?
2) № 3, с. 40.
Діти знайомляться зі складом числа 9. Роботу краще

проводити з використанням демонстраційного й розда7
вального матеріалу: кружечками синього та червоного
кольорів, картками із цифрами 1 7 9. У процесі встанов7
лення учнями складових частин числа 9 вихователь
або один з дітей вставляє числа7"сусіди" у "віконця"
демонстраційних таблиць:

III. Закріплення уявлень про число 9 і цифрі 9.

8

7

6

5 4

3

2

1

9
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1) № 5, с. 41.
У завданні закріплюються уявлення про властивості предметів і

геометричні уявлення дітей, розвивається їхнє мислення, мова.
– Розгляньте фігури й поясніть, чому кожна фігура може бути зайвою?
Варіанти рішення:
– – у нього немає кутів.Коло
– – у нього смужки вертикальні, а в інших фігур –Прямокутник

горизонтальні.
– – у нього смужки відрізняються за шириною.Трикутник
2) № 6, с. 41.
У завданні закріплюються вміння рахувати у межах 9, уявлення про

додавання й віднімання чисел за допомогою числового відрізка. Вихова7
тель пропонує дітям відправитися в подорож до країни Міркування. Для
цього треба купити квитки на поїзд – підібрати потрібні знаки. Правиль7
ність розв’язання перевіряється за допомогою числового відрізка.

3) Гра "Подорож у країну Міркування".
У країні Міркування дітям пропонується знайти два однакових

V. Повторення.

Руки вгору підняли
І на місці всі пішли,
Руки в кулаки згинаєм,
Руки прямо виправляєм,
Сіли встали, сіли встали
І на місці пострибали.

IV. Фізкультхвилинка.

– Чому під першим малюнком записано рівність 5 + 4 = 9? (Намальо�
вано 5 сірих кружків і 4 білих).

– Виділіть частини й ціле. ( ).5 і 4 – частини, 9 – ціле
– Допишіть і поясніть наступну рівність. (4 + 5 = 9. Якщо частини

переставити, результатне зміниться – знову отримаємо 9).
– Розкажіть, що отримаємо, якщо із цілого взяти першу частину?

( ).Залишиться друга частина: 9 – 5= 4
– А якщо із цілого взяти другу частину? (Залишиться перша части�

на: 9 – 4= 5).
Друге завдання діти виконують із коментуванням, а третє – самостій7

но, з наступною самоперевіркою. Бажано заохотити тих дітей, які успішно
впоралися із завданнями. У випадку утруднень можна використовувати
демонстраційні таблиці для закріплення знання складу числа 9.
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– Молодці! Згадайте, про яке число ми сьогодні говорили?
– Як ми його одержали?
– На які частини можна розділити 9?
– Що вам сподобалося на занятті? Що викликало утруднення?
– Удома намалюйте 9 предметів так, щоб їх можна було об’єднати

у 2 групи за певною властивістю, й складіть 4 рівності. У клітинах –
допоможіть мишці добігти до сиру.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

малюнки й пояснити свій вибір:

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – картинка із зображенням Феї чисел; модель

циферблата годинника із стрілками, що рухаються; таблиці для
закріплення знання складу числа 9; картки із цифрами 1 7 9; 8 червоних і
8 синіх кіл; 6 червоних, зелених і жовтих аркушів (на кожну парту).

Роздавальний – модель циферблата годинника з рухомими стрілка7
ми; картки із цифрами 1 7 9; лінійка; 8 червоних і 8 синіх кіл; 6 червоних,
жовтих і зелених трикутників у кожної дитини.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Знайомство із циферблатом годинника.
– Сьогодні ми запрошені до замку Феї чисел. Там багато цікавого й

загадкового. Спробуємо відгадати загадки, які приготувала нам Фея?
а) Я вдень не сплю, б) Крутиться, вертиться,

Вночі не сплю, Нікого не боїться,
І день, і ніч Ходить весь вік,
Я йду та йду. А не чоловік.

(Годинник) (Годинник)

I. Закріплення порядкового рахунку до 9.

МЕТА: 1) познайомити із циферблатом годинника,
сформувати уявлення про визначення часу за годинником;
2) закріпити рахунок у межах 9, уявлення про цифру 9 і
склад числа 9, взаємозв'язок цілого й частин.

ТЕМА: "Число 9. Цифра 9"
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Вліво – раз, вправо – раз,
Нахилилась голова.
Тік7так, тік7так.

Ноги разом, руки на поясі. На рахунок "раз" голова нахиляється до
правого плеча, потім – до лівого, імітуючи рух годинника.

Дивись уважно – котра година:
Тік7так, тік7так,
Тік7так.

Діти розгойдуються у такт маятника:

Тік7так, тік7так.
Всі годинники йдуть так:
Тік7так.

Нахили голови почергово до одного, а потім – до іншого плеча:
II. Фізкультхвилинка "Годинники".

Вихователь запитує дітей, хто вміє визначати час за годинником.
Спираючись на їхні відповіді, показує на моделі годинника як з'ясувати 7
котра година, і просить дітей поставити на своїх моделях час від 1 години
до 9 годин. Результати діти зв'язують зі зразком правильного рішення,
що демонструється на дошці.

2) № 1, с. 42.
– Розгляньте циферблати годинників на малюнку. З'єднайте "чарів7

ною ниточкою" циферблат годинника з відповідною цифрою у кружечку.
Завдання виконується з коментуванням, наприклад:

– На першому малюнку показано час – 3 години, тому ниточку
проведено до цифри 3.

– На другому малюнку показано час – 5 годин, тому ниточку треба
провести до цифри 5. І т.д.

3) № 2, с. 42.
– Фея страшенно не любить безлад. Розгляньте "ланцюжки" чисел.

Що не так? Давайте допоможемо їй навести порядок у замку. Проведемо
зразкове міркування для першого ланцюжка:

– У ланцюжках загубилися цифри – треба їх відновити. Друга від
бантика намистинка із цифрою 2, п'ята – з цифрою 5, шоста – 6. Отже, всі
намистинки треба нумерувати одна за одною, починаючи від бантика:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Залежно від рівня підготовленості дітей, робота з іншими двома
ланцюжками може проводитися з коментуванням або самостійно з
наступною самоперевіркою або взаємоперевіркою.
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Хмарка сонечко закрила, Пострибаєм, як зайчата,
Слізки срібнії зронила. Політаєм, як пташата,
Ми ті слізки пошукаєм, Потанцюємо ще трішки,
У травичці позбираєм. Щоб спочили ручки, ніжки.

Всі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову.

IV. Фізкультхвилинка.

1) № 3, с. 42.
– Фея чисел вирішила показати гостям свої скарби. Розгляньте

уважно перший малюнок: на ньому зображено дорогоцінне каміння двох
кольорів. На які частини вони поділяються? ( ).1 сірий і 8 білих

– Що треба дописати у порожню клітину? Прочитайте запис. ( ).1+ 8
– Якого кольору повинні бути дорогоцінні камінчики на інших

малюнках? ( ).2 і 7, 3 і 6, 4 і 5
– Допишіть вираз. Чому дорівнюють їхні значення? Тут також

можливий коментований або самостійний розв'язок з наступною само7
перевіркою або взаємоперевіркою.

Узагальнення:
– З яких пар чисел можна скласти число 9?
Діти згадують усі можливі варіанти. У випадку утруднення Фея

дозволяє їм користуватися "чарівним будиночком" – опорною таблицею
для закріплення знання складу числа 9:

1 + 8 = 8 + 1 3 + 6 = 6 + 3
2 + 7 = 7 + 2 4 + 5 = 5 + 4

2) № 4, с. 43.
У завданні закріплюється взаємозв'язок цілого і його частин, уміння

групувати предмети за загальними властивостями.
– Фея запрошує своїх гостей на галявину перед замком. Погляньте

уважно на малюнок й дайте зображуваним предметам назву – все це ...
– ... ( ). Правильно!Рослини
– На які дві групи їх можна розподілити? ( ).Дерева й квіти
– Порахуйте кількість дерев і кількість квітів. ( ).3 дерева й 6 квітів
– Назвіть частини й ціле в записі. ( ).6 – частина, 3 – частина, 9 – ціле
– Допишіть ще одну рівність, у якій треба скласти обидві частини.

Виділяйте частини й ціле. ( ).3+ 6= 9
– Тепер із цілого заберіть одну частину. Що залишиться? (Якщо із

цілого 9 відняти першу частину 6, то залишиться друга частина 3:
9 – 6= 3. А якщо від 9 відняти 3,то залишиться 6: 9 – 3= 6).

III. Закріплення рахункових умінь у межах 9.
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– Молодці! Що вам сподобалося в замку Феї?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

2) № 6, с. 43. Гра "Поспішай, але не помилися!".
– Молодці! Ви правильно склали всі гербарії. А тепер Фея пропонує

вам перевірити, чи вмієте ви бути уважними. Зараз ви будете змагатися:
хто швидше розставить потрібні значки усередині геометричних фігур.
"Поспішай, але не помилися!"

Діти виконують завдання самостійно. Важливо перевірити результат,
отриманий кожною дитиною з урахуванням правильності виконання й
темпу роботи. Бажано, щоб кожна дитина побачила свою сторону:сильну

– Ти, Мишко, зробив все дуже швидко. Молодець! Наступного разу
намагайся не допустити жодної помилки.

– А ти, Марійко, хоч і не дуже швидко виконала завдання, але не
зробила жодної помилки! Молодець! І т.д.

Перемагають 3 7 4 особи, що першими правильно виконали завдання.
З метою заохочення їм вручають призи7малюнки.

V. Повторення.
1) № 5, с. 43.
У завданні закріплюються просторові відносини, рахунок за

порядком, формуються уявлення про впорядкований перебір варіантів.
– Наша Фея любить не тільки світ чисел. Вона дуже любить природу.

Восени вона збирає для гербарію опале листя й протягом довгої зими
милується ним. Але є одна умова: гербарії повинні складатися по7
різному. Давайте допоможемо Феї скласти гербарії з осіннього листя.
Пам'ятайте умову: не можна повторюватися.

Одна дитина працює з демонстраційним матеріалом, а інші – роз7
кладають на столах трикутники червоного, зеленого і жовтого кольорів,
перевіряють правильність своїх дій на демонстраційній дошці й на
завершення розфарбовують малюнки.

Після обговорення першого стовпчика дітей треба підвести до думки
про те, що жовтий листочок може стояти на першому місці двічі. Це ж
правильно й для зеленого, і для червоного листочків. Тому варіанти їхніх
перестановок такі:

æ
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ç

÷

÷ ç

ç
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– Фея прощається з вами до наступної зустрічі й просить "написати"
їй листа: розставити знаки в , домалювати візерунки в клітинах. А№ 6
хто захоче – може намалювати 3 різнокольорові квітки й розташувати їх
різними способами.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – числовий відрізок; цифри 1 7 9; знаки "+", "–",

"=", "<", ">"; малюнки для гри "Що змінилося?"; схеми7малюнки до
№4, с. 45.

Роздавальний – фломастери, цифри 1 7 9, знаки "+", "–", "=", "<",
">", схеми7картки до :№4, с. 45

ХІД ЗАНЯТТЯ:

2) № 1, с. 44.
У завданні закріплюється вміння порівнювати числа на основі скла7

дання пар й визначати на скільки одне з чисел більше або менше від іншого.

1) Гра "Що змінилося?".
– Петрик намалював малюнок (зображення ліворуч). Його брат

Миколка побачив малюнок Петрика й сказав: "Твоє поросятко сумне, а ти
поглянь, яким веселим воно стане на моєму малюнку!" І Миколка
намалював веселе поросятко (малюнок праворуч). Що змінилося?

I. Рахунок і порівняння чисел у межах 9.

МЕТА: 1) закріпити уявлення про склад числа 9, взаємо�
зв'язок цілого й частин, їх схематичне зображення за
допомогою відрізка;
2) повторити прийом порівняння чисел на предметній
основі (складання пар), додавання й віднімання чисел на
числовому відрізку.

ТЕМА: "Число 9. Цифра 9"

?

?
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1) № 2, с. 44.
У завданні закріплюється знання складу числа 9. Його можна

виконати у навчальному зошиті з коментуванням або у формі гри:
" ". У другому випадку діти працюють у парах: одна дитинаДоповни до 9
складає геометричні фігури, намальовані в зошиті, а сусід доповнює інші
геометричні фігури так, щоб їх було 9. У наступному турі гри вони
змінюють ролі. Перевіряють один одного за опорними таблицями.

На завершення проговорюються всі можливі варіанти розподілу
числа 9 на частини: 8 і 1, 7 і 2, 6 і 3, 5 і 4. Домалювати фігури в зошиті й
дописати вираз діти можуть самостійно в другій половині дня або вдома.

2) № 4, с. 45.
У завданні повторюється взаємозв'язок цілого й частин, закріплю7

ється вміння використовувати схеми для обґрунтування їх розв'язання.
а) – Розгляньте перший малюнок: хто на ньому зображений? Скільки

чорних лебедів? Скільки білих?
– Яку задачу можна скласти за цим малюнком? (У ставку плавало 2

III. Склад числа 9. Рахунок у межах 9.

Діти стають у коло, тримаючись міцно за руки. Усередині нього – два
ведучі, "кіт" і "миша". Неквапливо йдучи по колу, діти промовляють:

А до нори, Мишко, до нори, А що ж то за мишка
А до золотої комори. Не втече!
Мишка у нірку, А що ж то за котик
А котик за ніжку: Не дожене!
– Ходи сюди!
Коли піднімають руки вгору, "мишка" тікає від кота. Він кидається

за нею, але перед ним опускають зчеплені руки, не даючи вискочити. Як
прорветься й спіймає "мишку", то ті, хто не вдержав, виходять на
середину кола, і гра продовжується.

II. Фізкультхвилинка "Кіт і миша".

– Розгляньте малюнок. Хто тут зображений?
– Як довідатися – кого більше, а кого менше? (Діти можуть запро�

понувати різні варіанти: скласти пари або перерахувати й зрівняти
отримані числа).

– Складіть пари й визначите, хто залишився без пари. ( ).1 кошеня
– Кого більше й на скільки? Кого менше й на скільки? (Кошенятна 1

більше від цуциків, а цуциків на 1менше від кошенят).
– Порахуйте, скільки кошенят? ( .) Скільки щенят? ( ).9 8
– Зрівняєте числа 8 і 9, використовуючи знаки ">" і "<" ( ).8< 9, 9 > 8
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– Як вирішити це завдання? Чому? (Миповинні знайтиціле, для

– Що позначає на схемі увесь відрізок? ( ).Всі пташки– ціле
– Що позначають частини відрізка? (Пташок, які полетіли і які

залишилися на гілці).
– Що ми шукаємо – частину або ціле? ( ). Як знайти частину?Частину

( ).Відцілоготреба відняти іншучастину
– Запишіть вираз і знайдіть його значення. ( ).5 – 2= 3
в) – Розгляньте останній малюнок. Що на ньому зображено? (Ягоди

суниці.)
– Скільки темних ягід? ( ). Скільки світлих? ( ).6 3
– Складіть завдання. (На кущиках суниці 6 достиглих ягід, а 3 ще не

достигли. Скільки всього ягід?)
– Яка схема підійде до цього завдання? Що позначає на ній увесь

відрізок? Частини відрізка? (Весь відрізок – це всі ягідки, "ціле", а
частини відрізка –темні й світлі ягідки).

– Що означає на схемі увесь відрізок? ( ).Всіх лебедів – ціле
– А що позначають частини відрізка? ( ).Чорних і білих лебедів
– Як відповісти на запитання задачі? Чому? (2 + 5 = 7. Щоб знайти

ціле, частинитреба скласти).
б) – Складіть завдання за другим малюнком. (На гілці сиділо 5

пташок. З них 2 пташкиполетіли. Скільки залишилося?)
– Підберіть схему до цього завдання. Яка картка підходить для цієї

схеми?

чорних лебеді й 5 білих лебедів. Скільки всього лебедів плавало у ставку?)
– Знайдіть схему, на якій записані ці дані. Підберіть до неї картку.

??

2 5

??

6 3

??

5

2
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Як від хлопчика Хоми
Лижі з гірки утекли!
Він кричить: "Допоможіть!
Шлях до лиж мені знайдіть!"

2) № 5, с. 45.
Роботу можна організувати у формі змагання з нагородженням

переможців.

Аналогічно обговорюється інший маршрут:

1) № 3, с. 44.
У завданні закріплюється вміння додавати й віднімати числа у

межах 9 на числовому відрізку.
Діти працюють спочатку з лінійками, а потім у зошиті малюють

стрілки й записують відповіді. Дії дітей дублюються на демонстраційно7
му числовому відрізку.

– А ви любите кататися на лижах? Вирушаймо у подорож?
– Визначте перший маршрут і поясніть, з якої точки треба вийти,

куди й на скільки одиниць переміститися. (9 – 3 – 4. Треба вийти ізточки
9 і переміститися від її спочатку на 3 одиниці вліво, а потім ще на
4 одиниці вліво).

– Пройдіть маршрут лінійкою. У яку точку ми прийшли? ( ).Уточку2
– Намалюйте стрілки в зошиті й допишіть відповідь.

V. Повторення.

Діти імітують рухи лижника:
Скаче лижа спереду. Я кричу їй: "Стій!"
Я – за нею мчу. А вона все мчить.
Я кричу їй: "Не лети! Праву мою лижу
Лижа, лижа, не коти!" Не можу зупинить.

IV. Фізкультхвилинка "Лижник".

цього частинитреба скласти: 3 + 6= 9).
Діти дописують розв'язок завдань у зошиті. Варто заохотити дітей,

які в процесі обговорення пропонують інші варіанти розбивки предметів
на групи (наприклад, у першому завданні – за напрямом руху лебедів).

9 – 3 – 4 = 2
8 97654321

– 3– 4

2 + 5 + 1 = 8
8 97654321

+ 1+ 5
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– Що вам сподобалося на занятті? Що викликало утруднення?
– Удома придумайте й намалюйте завдання, схожі на ті, що ми розби7

рали на занятті. На одному з наступних занять ми вирішимо окремі з них.
– У клітинах домалюйте лижню й фігури до кінця рядка. Що цікаво7

го в розташуванні фігур?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

– А яка лижа "утекла" від Хоми: права чи ліва? Як її знайти?
– Проведіть спочатку тупим кінцем фломастера, а потім намалюйте

шлях Єгора.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – картинки із зображеннями героїв казки

О.Толстого "Пригоди Буратіно", "плями" Буратіно, "лист" Мальвіни,
окремо "деталі" конверта (великий квадрат 30 30 см, маленький –х

20 20 см, трапеції, "ковдри" до ; опорні таблиці для закріплен7х №1, с. 46
ня знання складу чисел 8 і 9; схеми до завдань .№4, с. 47

Роздавальний – на кожний стіл: "плями” Буратіно, один "конверт",
один комплект "деталей" (великий квадрат 16 16 см, маленький –х

12 12 см), "ковдри" до ; на кожну дитину – до 9 штук кружечківх №1, с. 46
двох кольорів, схеми до завдань .№4, с. 47

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Безпосереднє порівняння фігур за площею.
Діти працюють із роздавальним матеріалом. Всі їхні дії дублюються

на демонстраційній дошці.
– Діти, вам знайомий цей дерев'яний чоловічок? ( ). А цяБуратіно

дівчинка із блакитним волоссям? ( ).Мальвіна
– Одного разу Мальвіна вирішила навчити Буратіно писати, а він

поставив дві ось такі великі плями: одну – червоним чорнилом, а іншу –

I. Формування уявлення про площу фігур.

2) закріпити порядковий і кількісний рахунок у межах 9,
склад чисел 8 і 9, уміння вирішувати прості завдання на
основі взаємозв'язку цілого й частин.

МЕТА:1)сформуватиуявленняпроплощуфігур,порівняння
фігурнаплощібезпосередньойзадопомогоюумовноїмірки;

ТЕМА: "Площа. Вимірювання площі"
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Буратіно потягнувся, Ключик, мабуть, загубив.
Раз – нагнувся, два – нагнувся. А щоб ключик нам дістати,
Руки в сторони розвів, Треба на носочки стати.

II. Фізкультхвилинка "Буратіно".

У процесі обговорення діти знаходять 6 чотирикутників. Це ілюстру7
ється за допомогою "деталей" конверта.

б) – Тепер Мальвіна просить знайти серед всіх чотирикутників
найбільший за площею.

Діти швидко визначають, що найбільший за площею чотирикутник –
сам конверт. Вихователь просить їх довести це на 2 7 3 різних деталях
конверта. Потім робиться узагальнюючий висновок: кожна "деталь"
становить частину всього конверта, а отже, менша від нього за площею.

в) – А тепер знайдіть найменший за площею чотирикутник.
Діти порівнюють площі фігур шляхом накладення й доходять

висновку про те, що рівні фігури є, а меншу визначити не вдалося.
– Отже, не завжди можна шляхом накладення зрівняти площі фігур.

Ми про це ще подумаємо, а тепер прочитаємо прохання Мальвіни:
"Любий Буратіно! Прошу тебе заглянути до мене на чашку чаю. До мого
прохання приєднуються Артемон і П'єро". Доки Буратіно збирається у
гості, ми трохи відпочинемо.

синім. Як ви гадаєте, яка з плям займає більше місця на аркуші паперу?
( ).Синя

– А чи можете ви це довести? (Треба накласти червону пляму на
синю. Червона пляма – частина синьої).

– Властивість фігури, яка свідчить про те, більше або менше місця
вона займає на аркуші, називається площею. Повторіть цю назву.
Молодці!

– А як порівняти фігури за площею? (Накласти фігури так, щоб
однафігура повністю вмістилася на іншій).

2) Практична робота.
а) – Мальвіна надіслала Буратіно листа. Вона запропонувала йому

визначити, скільки чотирикутників на цьому конверті. Буратіно
знайшов 2 чотирикутники. А ви згодні з ним?
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Проблемна ситуація вирішена. Отже, щоб виміряти площу фігури,
потрібно вибрати мірку й довідатися, скільки разів вона міститься в
данійфігурі.

Тут же можна попросити дітей зрівняти за площею конверт і ковдру
Буратіно. З'ясовується, що площа ковдри більша від площі конверта, а
число мірок, які в ньому вмістилися, – менше. Чому? Діти повинні
помітити, що мірки різні, а при порівнянні за площею мірки повинні
бути однаковими.

Отримані висновки закріплюються при виконанні наступних
завдань.

8 трикутників 6 трикутників

6 < 8;    8 > 6

1) № 1, с. 46.
На столах у дітей "ковдри" – прямокутники, розбиті на різнокольо7

рові квадрати.
– Мальвіна зв'язала ковдри для Буратіно, Артемона і П'єро. Але,

звичайно, спочатку вони повинні відповісти на запитання, чия ковдра
займає найбільшу площу. Допоможемо їм?

Діти висловлюють різні міркування. Як правило, вони пропонують
вирішити завдання способом накладення. Але з'ясовується, що зробити
це неможливо. Як правило, хто7небудь із дітей сам здогадується пораху7
вати квадратики. Якщо ж ніхто з них не здогадається, треба підвести
дітей до цієї ідеї:

– З яких фігур складається малюнок на ковдрах? ( ).Із квадратиків
– Чи можна їх використовувати як мірки? ( ). Доведіть. (Так Ці квад�

ратики однакові).
– Як виміряти площу ковдр цими мірками? (Порахувати, скільки

квадратиків на кожній ковдрі).
– Порахуйте й зробіть висновок.
У результаті, діти доходять висновку, що ковдри Артемона й П'єро

складаються з 8 квадратиків, а ковдра Буратіно – з 9, і оскільки 9 > 8, то
більшу площу займає ковдра Буратіно.

Потім вихователь показує деталі конверта Мальвіни, розбиті на
трикутники, і пропонує дітям знайти "деталь", меншу за площею.

III. Порівняння фігур за площею за допомогою мірки.
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1) № 4, с. 47.
У завданні повторюється взаємозв'язок цілого й частин, закріплю7

ється вміння становити завдання за малюнками і співвідносити їх зі
схемами. Ілюстрація завдань за допомогою малюнків і схем у процесі
обговорення дублюється на демонстраційній дошці. Після обговорення
діти записують рішення самостійно. Самоперевірка – за готовим зразком.

а) – Розгляньте кораблики на малюнку. Скільки зробили одних та
інших? ( ).6 корабликів великих, 3 корабликималенькі

– Про що ми можемо довідатися за цим даними? (Скільки всього
корабли�ків вийшло?)

V. Повторення.

Строкаті каченята Качечки летіли
Ловлять жабеняток. Та на воду сіли.
Ходять у розвалочку Сіли, посиділи
Спотикалочкою. Та знову полетіли.

IV. Фізкультхвилинка "Качечки".

2) № 2, с. 46.
– Розглянете фігури. Що цікавого ви помітили? (Всі фігури складено

з однакових квадратів; дві фігури однакової площі зафарбовано зеленим
кольором).

– Як ви думаєте, що тут треба зробити? (Знайти фігури, рівні за
площею, і зафарбувати їх однаковимкольором).

– Яка площа фігури, зафарбованої жовтим кольором? ( ).6 квадратів
– Знайдіть фігуру, рівну їй за площею. Зафарбуйте її теж жовтим

кольором.
– У яких фігур рівні площі? (Дві фігури мають площу 4 квадрати, а

ще дві – 7 квадратів).
– Зафарбуйте фігури площею в 4 квадрати синім кольором, а фігури

площею в 7 квадратів – червоним.
Самоперевірка – за готовим зразком.
3) № 3, с. 46.
– Кого нагадують вам фігури з цього завдання? ( ).Каченя йжабеня
– Якими мірками зручно виміряти площі цих фігур? (Трикутника�

ми 11трикутників). Виразіть в трикутниках площі цих фігур. ( ).
– Зробіть висновок про площу цих фігур? ( ).Фігури рівні за площею
– А власне фігури рівні? ( ).Ні, у них різнаформа
– Який висновок можна зробити? (Фігури, рівні за площею, можуть

бути рівнимиміж собою, аможуть бутине рівними).
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– Як дізнатися, скільки всього корабликів? (Треба скласти 6 і 3 –
шукаємо "ціле").

– Запишіть розв'язок ( ).6+ 3= 9
б) – Розгляньте малюнок з парасольками. Скільки всього парасольок?

( ).7парасольок
– Скільки парасольок закрили? ( ).2 парасольки
– Що ми можемо довідатися? (Скільки відкритих парасольок зали�

шилося?)

"Одягніть" схему в зошиті:

– Підберіть картку7схему до цього
завдання.

?

?

6 3

"Одягніть" схему в зошиті:

– Виберіть картку7схему.
?

?2

7

– Що шукаємо: ціле чи частини? ( ).Шукаємо частини
– Як знайти частину? (Щоб знайти частину, треба від цілого відня�

ти іншу частину).
– Запишіть рішення. ( ).7 – 2= 5
в) – Придумайте й розв'яжіть останнє завдання самостійно.
Самостійна робота дозволить виявити "слабкі місця" і доопрацювати

ці проблеми на наступних заняттях.
При перевірці діти розповідають:
1) що в завданні відомо й що потрібно знайти;
2) підбирають потрібну карту7схему й аргументують свій вибір;
3) "одягають" схему на демонстраційній дошці;
4) записують розв'язок.
2) № 5 , с. 47.
У завданні закріплюється знання складу чисел 8 і 9, взаємозв'язок

цілого й частин.
– Діти! Хто з вас любить подорожувати?
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– Чи сподобалося вам в гостях у Мальвіни?
– З якою новою властивістю фігур ви сьогодні познайомилися? Що

воно показує?
– Якими мірками ми користувалися при вимірі площі?
– Удома виріжте з паперу дві фігури, які можна порівняти способом

накладення. У клітинах домалюйте фігури. Що цікавого в розміщенні
трикутників і кружків?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

– Наші казкові друзі – Мальвіна, Буратіно, Артемон і П'єро відпра7
вилися у подорож. Давайте визначимо номер поїзда за кількістю точок на
паровозику. ( ).Номер 8

– У відкритих "віконечках" зазначена частина числа 8. Допишіть
другу частину.

– Подивіться, який номер був у поїзда, коли друзі поверталися додому.
– Відкрийте "віконця" у вагончиках – доповніть числа до 9. Після

проказування різних варіантів розбивки на частини чисел 8 і 9 діти само7
стійно заповнюють порожні "віконця" у зошиті. У випадку утруднення
можна використовувати опорні таблиці для закріплення знання складу
чисел 8 і 9.

Потім робота ведеться в парах. Кожній парі дається один з випадків
розбивки, для якого учні викладають ілюстрацію із кружечків і
складають 4 рівняння, виділяючи в них частини й ціле. Наприклад, для
розбивки числа 8 на частини 1 і 7 завдання виконується так:

8 – =7 1

8 – =1 7

+ = 87 1

+ = 81 7

ч ч ч ч ч ч чс

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – картинка із зображенням цирку, двох клоунів,

МЕТА: 1) закріпити прийом порівняння площі фігур за
допомогою мірки, познайомити із загальноприйнятою
одиницею виміру площі – квадратним сантиметром;
2) закріпити порядковий і кількісний рахунок в межах 9,
зміст додавання й віднімання, уміння переходити від дій із
предметами до дій із числами.

ТЕМА: "Вимірювання площі"



109

дресированих тварин, фокусника; опорні таблиці для запам'ятовування
складу чисел 8 і 9; картинки7відгадки до загадок.

Роздавальний – цифри 1 7 9, знаки "+" і "–"; "лист" від клоунів у
конверті (фігури, складені із квадратних сантиметрів).

ХІД ЗАНЯТТЯ:

– Де можна зустріти цих звірів одночасно? (У зоопарку, вдома у
любителівтварин, у цирку).

– Хто ще працює в цирку? (Акробати, фокусники, жонглери, музи�
канти, дресирувальники, клоунита інші).

– А хто із циркачів і жонглювати вміє, і фокуси показувати, і на
канаті пройти може, і з дресированими тваринами виступає, і ще багато
чого вміє робити? ( ).Клоуни

2) – Сьогодні в цирку виступають клоуни Бім і Бом та їхні
дресировані собачка й мавпочка. У дресированої мавпочки –
фартушок. Вона просить вас довідатися, чому дорівнює площа
фартуха? ( – –3 квадрати синіх, 3 зелених, 1 червоний, усього
– ).7маленьких квадратиків: 3 + 3+ 1= 7

– Молодці! Ви впоралися із завданням і одержуєте від мавпочки
приз – повітряну кульку.

3) – А дресирований песик приніс на манеж свою
ковдру і хоче довідатися її площу. Допоможемо йому?
(4 зелених квадратики й 4 червоних квадратика – разом
8 квадратиків).

– Молодці! Ви отримали повітряну кульку від Шарика.

а) Хоч горбата я тварина, б) І в морі не купаються,
Та радіє мені кожна дитина. Й нема у них щетинки,

А дивно називаються(Верблюд)
(свинки)Вони морські ... .

в) Гребінець рожевий г) Його робота всім відома:
Каптурик рябенький, Він охоронець дому.
Подвійна борідка І день, і ніч свій голос подає,
Солідна хода. Щоб знали – у дворі господар є!
Раніш за всіх прокинеться (Собака)
І голосно співа.

(Півень)

1) – Друзі, ви любите відгадувати загадки? Тоді відгадайте, хто це?

I. Вимір площі.

з
з

з
ч

с
с с

з

з

з

з

ч

ч ч

ч
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1) № 1, с. 48.
– Наші клоуни Бім і Бом підготували для вас фокус: вони сховали від

вас половинку фігури й пропонують відновити фігурки, як у дзеркалі.
Діти працюють у командах: перша команда домальовує фігури

верхнього ряду – фігури Біма, а друга – фігури нижнього ряду, фігури
Бома. Після завершення роботи кожна дитина перевіряє правильність
виконання завдання за готовим зразком.

Потім вихователь повідомляє, що клітинки, з яких складаються
фігури, незвичайні. Це нова мірка для виміру площі – квадрат зі сторо7
ною в 1 см, або . (Можна запропонувати дітямквадратний сантиметр
виміряти довжину сторони одного або двох квадратів).

– Клоуни просять вас визначити площу цих фігур у квадратних
сантиметрах.

Перша команда вимірює площі фігур Біма, а друга – площі фігур Бома.
– Перша команда! Що ви помітили? (У всіх фігур площа однакова: 8

квадратних сантиметрів).
– Друга команда! Що вийшло у вас? (У всіх фігур площа однакова: 8

квадратних сантиметрів).
– Що ви помітили? ( ).УБіма йБомафігури рівні за площиною
– А чи можна одразу про це здогадатися? (Ні. Треба було виміряти

площукожної фігури).
– Якою одиницею виміру площі ми користувалися? (Квадратним

сантиметром).
2) Самостійна робота.
У кожної дитини "лист" від клоунів. у конвертах – картинки з фігу7

III. Знайомство із квадратним сантиметром.

Вихователь читає текст і показує рухи, а діти за ним повторюють ці
рухи:

Ой, гоп, чики, чики. встати з�за парт
В мене нові черевики. рукамипоказатина черевики,

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

II. Фізкультхвилинка.

4) – А тепер – найскладніше завдання: порівняйте за площею фарту7
шок і ковдри. ( ).7< 8,тому площафартушкаменше від площі ковдри

– Молодці! Ви отримали ще одну кульку від клоунів Біма і Бома. А
тепер відпочинемо. Антракт!
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1) № 2, с. 48.
У завданні закріплюється сутність додавання й віднімання, уміння

переходити від дій із предметами до дій із числами.
– Клоуни7Жонглери підготували для вас нове цікаве завдання. Як ви

думаєте, що тут треба зробити? (Домалювати в мішках фігури й дописа�
ти рівності).

Перший рядок можна заповнити всім разом з коментуванням, а
другий та третій – за командою. На завершення виявляється загальна
властивість всіх рівностей з фігурами – у них однакові частини й ціле.
Цією ж властивістю володіють всі числові рівності.

2) № 4, с. 49.
У завданні закріплюється знання складу чисел 8 і 9, вміння

рахувати.
– Клоун Бім побажав жити в будинку № 8, а Бом – у будинку № 9.

Допоможіть їм добудувати будиночки за зразком. Яка "цегла" буде у
будинку № 8? ( ).Цегла, на якій сума чисел дорівнює 8

– Яка "цегла" буде у будинку № 9? ( ).Цегла із сумою чисел 9

V. Повторення.

Клоуни рудий і білий, Витівки смішні й потішні,
І хоробрий, й несміливий, Звеселять вони усіх.
Клоун Бом і клоун Бім Тільки злодія ніколи
Він буває будь7яким. Не буває серед них.

Діти декламують хором вірші й зображують клоунів: скачуть із
м'ячем, кеглями, обручами тощо.

IV. Фізкультхвилинка "Клоуни".

і т.д.
Двоє дітей, які вірно виконали завдання першими, стають "помічни7

ками" вихователя й перевіряють інших дітей. Вихователь, якщо
потрібно, допомагає виправити помилку, а потім вручає кожній дитині
приз від клоунів, наприклад, малює на листочку кульки.

Діти, які закінчать виконання завдання раніше від інших, можуть
домалювати фігури в , які будувала інша команда.№1, с. 48

рами. Діти повинні знайти площу своєї фігурки й написати відповідне
число у віконце, наприклад:

6 87
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– Якою новою одиницею виміру ми користувалися сьогодні для
виміру площі?

– Яке завдання сподобалося найбільше?
– Удома клоуни7акробати пропонують вам у завданні дописати№ 3

пропущені числа. А щоб закінчити будівництво будиночків Біма та
Бома – домалюйте в клітинах орнамент і гарну огорожу.

– Ті, кому сподобалася гра "Дзеркало", нехай намалює на папері в
клітинку "дзеркальну" фігуру й знайде її площу.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

Кожний вираз обговорюється колективно. Чергову "цеглину"
відправляємо на "будівництво" відповідного будиночка, розфарбовуючи
його відповідним кольором. При виконанні завдання дітям дозволяється
використовувати числовий відрізок або опорні таблиці.

Çàíÿòòÿ

25

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – числовий відрізок; цифри 0 7 9; кошичок з

грибами; малюнки із зображенням лісових мешканців (білченя, зайча,
ведмежа та інші); моделі мішків і рахунковий матеріал (грибочки,
прапорці, квіти, кружки зеленого кольору).

Роздавальний – рахунковий матеріал (грибочки, прапорці, квітки,
кружки зеленого кольору), моделі мішків.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

– А тепер білочка повинна правильно порахувати гриби в кошичках.

1) Гра: "У Лісовій школі".
– Сьогодні у Лісовій школі урок математики. Першим викликали

відповідати ведмежа. Цифри "загубилися". Треба розставити їх на місця.

I. Формування уявлення про число 0.

МЕТА: 1) сформувати уявлення про число 0 і його власти�
вості;
2) закріпити рахункові вміння в межах 9, уявлення про
числовий відрізок, взаємозв'язок цілого й частин.

ТЕМА: "Число 0. Цифра 0"

9 87
65 4 32

1
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– Куди повинен стрибнути зайчик в останньому прикладі? (До
початку відліку?)

– Чи стоїть там якесь число? ( ).Ні
– А яке число підійшло б для початку відліку? ( ). Чому?Число 0
Діти дають своє обґрунтування розташування числа 0 на числовому

відрізку. Потім вихователь пропонує їм визначити місце числа 0 у
числовому ряді й обґрунтувати свою відповідь. Наприклад, діти можуть

2) Місце числа 0 в ряду чисел.
– Найшвидшим в останніх змаганнях визнали зайчика. Йому й

стрибати числовим відрізком:

Цифра, ніби буква О –
Нуль, і більше нічого.
Кругленький нуль такий гарненький,
Але за змістом порожненький!

Діти підбирають відповідні числа до всіх кошиків. Раптом виявля7
ється, що для останнього кошика немає відповідного числа. Як же
бути?

Діти висловлюють думки, пропонують свої способи вирішення про7
блеми. Вихователь підводить їх до думки про те, що можна ввести знак,
що позначає відсутність предметів. Після того, як діти запропонують
кілька своїх версій позначення, вихователь знайомить їх із загально7
прийнятим позначенням – числом і цифрою 0.

Для запам'ятовування графічного образу числа 0 можна пограти, як
звичайно, у гру "Буратіно", "Диригенти", "Футболісти", виліпити цифру
0 із пластиліну, пошукати її в предметах навколишнього оточення:

– Білочка знаходить, що цифра 0 схожа на горіх і на капелюшок
гриба. Зайчик вважає, що 0 нагадує капусту, а ведмежаті 0 нагадує дупло,
де бджоли зберігають мед. А що нагадує ця цифра вам?

2

?

5

43

4 – 1 = 3                  2 – 1 = 1
3 – 1 = 2                  1 – 1 = ?8 976543210

–1 –1 –1 –1



114

(Нуль менше від одиниці, двох, трьох, чотирьох, п'яти й т.д. Нуль
більше ... Такого числа в цьому ряду немає: всі числа більші від нуля).

3) № 3, с. 50.
У завданні діти знайомляться із властивостями нуля. Робота ведеться

1) № 1, с. 50.
У завданні триває формування уявлення про місце 0 у ряді чисел і

його порівняння з іншими числами.
– Отже, заняття в Лісовій школі тривають! Розгляньте ряд чисел у

кружечках. Чи правильному порядку вони записані? ( ).Так
– Чим відрізняється кожне наступне число від попереднього? (Кожне

наступне число на 1 більше від попереднього).
– Чим відрізняється кожне попереднє число від наступного? (Воно на

1менше наступного за ним числа).
На демонстраційній дошці виставлено числовий ряд. Вихователь

розміщує під ним завдання на порівняння чисел.
– Покажіть стрілками числа, які можна поставити у "віконця":

III. Формування уявлення про властивості числа 0.

Літо, спека, бо жнива. – Раз, два – та й тікати
В житі зайчиків он два... Буде нас сніжок ховати!
– Де ж ми будем, брате, жити, Раз, два – та й зима,
Як покосять в полі жито? В ліс втечемо – нас нема...

Раз і два. Раз і два.

II. Фізкультихвилинка: "Зайчики".

3) № 2, с. 50.
У завданні закріплюються уявлення про число 0, розвивається

фантазія і мова дітей.
– На перерві у Лісовій школі зайчик показав справжню циркову

виставу – жонглював морквинами. Розгляньте малюнки і розкажіть про
цирковий номер зайчика.

– Скільки морквин залишилося у зайчика? (Нічого не залишилося,
0 морквин).

сказати, що число 0 – попереднє для числа 1, тому що 1 – 1 = 0.

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

0 <  ?
і т. д.

0 >  ?
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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
– Скільки птахів залишилося на галявині? ( ).0 птахів

IV. Фізкультхвилинка&пантоміма: "Сірі гуси".

з використанням демонстраційного й роздавального матеріалу.
а) – Після виступу зайчати лісові учні розв'язували завдання. Перше

– про те, як білочка укладала у комору гриби. Скільки грибів вона сховала
в першу комору? ( ). Покладіть в себе на столах у перший мішок стільки ж.4

– Скільки грибів вона сховала у другу комору? (Анітрошки, жодного
гриба, 0 грибів).

– Давайте все, що у нас є, складемо разом. Скільки грибів у білочки в
сумці? ( ).4+ 0= 4

– Чому у вас ціле дорівнює першій частині? А де ж друга? (Другий
мішок був порожнім,тамнічого не було.Ми додали 0).

– Скільки отримаємо, якщо до числа додати 0? (Якщо до числа
додатинуль, отримаємотежчисло).

б) – Ведмежа складало прапорці. Розкажіть, як він це робив? Що він
отримав? ( ).0+ 3= 3

– Скільки отримаємо, якщо до 0 додати яке7небудь число? (Якщо до
числа 0 додати число, отримаємотеж саме число).

в) – У зайчати було 2 квіточки – покладіть їх у 17й мішок. Він
вирішив подарувати їх білочці7красуні. У 37ій мішок покладіть стільки
квіток, скільки в нього залишилося. Скільки? ( ).2 – 2= 0

– Отже, якщо від якого7небудь числа відняти це ж саме число,
отримаємо? ( ).Отримаємо 0

г) – У ведмедика було 5 горошин. Покладіть стільки ж зелених кру7
жечків в 17й мішок. Він хотів їх з'їсти, але потім передумав. Покладіть у
27й мішок горошини, які ведмедик з'їв. Скільки? ( ).Жодної, 0

– Скільки горошин у нього залишилося? Чому? (Залишилося стіль�
ки, скільки було спочатку: 5 – 0= 5).

– Що отримаємо, якщо від певного числа відняти 0? (Отримаємо те
ж саме число).
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– З яким новим числом і новою цифрою ви познайомилися? На що
схожа цифра 0?

– Ви сьогодні добре попрацювали й одержали призи 7 квіти. Давайте
подивимося, який букет ми отримаємо з ваших квітів.

Діти, що одержали призи, прикріплюють їх на демонстраційній
дошці.

– Дивиться, як гарно! Молодці!
– Я думаю, вам буде цікаво намалювати й подарувати цифрі 0 її

портрет. На малюнках зобразіть фігури до кінця рядка. Що цікавого в
їхньому розташуванні?

– А любителі подорожувати можуть вирушати у нову подорож з
Пончиком. З якої він казки? Що він пропонує вам зробити?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

№ 4, с. 51.
У завданні закріплюється склад числа 9, уміння складати й вирішу7

вати прості завдання на знаходження цілого й частини.
– А тепер покажіть лісовим учням, як ви вмієте складати й вирішува7

ти завдання за малюнками – придумайте завдання про ягоди та ялинки.
Діти коментують свої дії, у процесі дописуючи розв'язок і домальову7

ючи малюнки, наприклад:
– "На кущику малини було 8 ягід недостиглих і 1 ягідка достигла.

Скільки всього ягід було на кущику малини?"
Перша частина – 8, друга – 1, знаходимо ціле – складаємо частини:

8 + 1 = 9. Одержимо 9 ягід.
– "На ялинковий базар привезли до Нового року 9 ялинок. Одну

купили. Скільки залишилося?" Тут є невідома частина. Із цілого (9 яли7
нок) віднімаємо відому частину (1 ялинку): 9 – 1 = 8. Одержимо 8 ялинок.

V. Повторення.

Çàíÿòòÿ

26

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – числовий відрізок; демонстраційні таблиці для

МЕТА: 1) закріпити уявлення про число 0 і цифрі 0, про
склад чисел 8 і 9;
2) формувати вміння складати числові рівності за малюн�
ками, і навпаки, переходити від малюнків до числових
рівностей.

ТЕМА: "Число 0. Цифра 0"
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закріплення знання складу чисел у межах 9; геометричні фігури до №2,
с. 52; моделі "мішків"; картинки до логічних завдань (2 хлопчика на
риболовлі: в одного 3 рибки, в іншого – жодної; 3 дівчинки: в однієї у
кошику 2 грибки, в іншої – 3, у третьої – жодного).

Роздавальний – геометричні фігури до ; моделі "мішків";№ 2, с. 52
лінійки; фломастери; цифри7картки 0 7 9; моделі м'ячів до .№6, с. 53

ХІД ЗАНЯТТЯ:

– Як би ви відповіли на це питання? ( )Жодного, анітрошки, нуль.
3) Логічні завдання.
Вихователь виставляє картинки й пропонує

дітям відповісти на питання:
а) – Два брати, Вова й Вася, ловили рибу. Не

Вова піймав 3 рибки. Як кличуть брата, що піймав
3 рибки? Скільки риб піймав Вова?

Скільки рук у поросятка?
Скільки ласт в індиченятка?
А у гусака гребнів?
В карасика чобітків?

1) Гра: "Пригадаємо казку".
– Хочете відпочити за містом? Спочатку пригадаємо казку: "Жили7

були дід та баба, і була в них курочка Ряба..." Що було далі? (Діти
розповідають казку до кінця).

– Скільки золотих яєць залишилося в діда з бабою? ( ).Нуль
– Як це записати? Яка цифра позначає, що немає жодного предмета?

Покажіть її рухом руки. ( )Цифра 0.
– Покажіть число 0 на числовому відрізку.
– Що можна поставити замість знака питання: 0 < ? , 0 > ? ?
2) № 1, с. 52.
Вихователь розповідає історію про те, як у гості до дідуся й бабусі в

село приїхали з міста онуки. Їм було дуже цікаво подивитися на свійських
і диких тварин, побувати на скотарні, погуляти у лісі, сходити на
риболовлю. Ці діти живуть у місті й про тварин не мають уявлення, як у
цьому жартівному вірші:

I. Закріплення уявлення про число 0.

зжсчб



118

III. Закріплення уявлення про властивості числа 0.

Діти обирають "вовка" і "козу", решта – "пастухи". Узявшись за руки,
"пастухи" рухаються по колу. "Вовк" має піймати "козу", яка знаходиться
в полі. Потрапити туди "вовк" може тільки через ворота (їх утворюють двоє
гравців, що рухаються по колу з піднятими руками). Гравці навмисне
заманюють "вовка", піднімаючи руки, а тільки7но він хоче вскочити у
ворота – опускають їх. Якщо "вовк" піймає "козу", то вона стає "вовком";
"козою" – хтось із гравців, які пропустили "вовка", а "вовк" – "пастухом".

II. Фізкультхвилинка "Вовк і коза".

– Які числа менше числа 0? ( )Такихчиселнемає.Нуль–найменшечисло.

б) – Оля, Таня й Ніна пішли за грибами. Таня
знайшла не 3 гриби й не 2 гриби. Оля знайшла не
2 гриби. Скільки знайшла Ніна?

Узагальнення:
– Що позначає число 0? Скільки це предметів? ( )Анітрошки,жодного.
– Де розташоване число 0 на числовому відрізку? (Ліворуч, на почат�

ку відліку.)
– Які числа більше числа 0? ( )1; 2; 3; ... – всі числа.

– Покладіть у перший мішок 1 зелений трикутник. Погляньте на
запис – скільки фігур треба покласти в другий мішок? ( )Анітрошки.

– Складете всі фігури в загальну сумку, у великий мішок. Скільки
отримаєте трикутників? ( ).Один

– Домалюйте в зошиті й допишіть рівність. ( ).1+ 0= 1

1) № 2, с. 52.
Діти працюють із роздавальним матеріалом. Всі дії дублюються на

демонстраційній дошці.
– Дідусь із бабусею попросили дітей сходити до магазину. Допоможе7

мо їм зробити покупки й усе порахувати?

а) 1 + 0 = ?

– Як ви будете міркувати? (У першому мішку немає фігур – 0. У
другому мішку – два квадрати. Коли все складемо разом, одержимо два
квадрати: 0 + 2= 2).

б) 0 + 2 = ?
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2 * 3 = 0. Чи може бути: 2 + 3 = 0? 2 – 3 = 0?

1 * 0 = 1. Чи може бути: 1 + 0 = 1? 1 – 0 = 1? (Так, із точки 1 немає
зрушення ні праворуч, ні ліворуч.)

проілюструвавши їх за допомогою фігур або числового відрізка, наприклад:

Узагальнення:
– Що отримаємо, коли до числа додаємо 0 або до 0 додаємо число?

( ).Отримаємотежчисло
– Що отримаємо, коли від числа віднімають 0? ( ) А колиТе ж число.

віднімають це ж число? ( ).Отримаємо 0
2) № 3, с. 52.
У завданні повторюються властивості числа 0. Його можна виконати

у формі гри7змагання.
– Діти вирішили пограти "у школу". Пограємо разом з ними? Вихова7

тель розповідає дітям правила: кожний обирає за власним бажанням одну
з рівностей і вставляє в неї замість зірочки знак "+" або "–". При цьому
може виявитися, що знак підібрати не можна або, навпаки, можливі різні
варіанти розв'язку. Виграє той, хто за відведений час (2 7 3 хвилини) дасть
правильну відповідь на запитання й обґрунтує її. Для виконання завдання
можна використовувати геометричні фігури або числовий відрізок.

На початку гри можна фронтально розібрати кілька схожих завдань,

– Розкажіть й домалюйте – що відбувається в останньому завданні.
(Було 4 трикутники. Забрали всі 4 трикутники, у результаті трикут�
ників більше не залишилося: 4 – 4= 0).

– Покладіть у перший мішок 3 кружечки. Скільки кружечків треба
покласти в другий мішок? ( )Анітрошки,жодного.

– Скільки кружечків залишиться? ( )3 кружечки.
– Домалюйте й зробіть запис у зошитах. ( ).3 – 0= 3

в) 3 – 0 = ?

г) 4 – 4 = ?

8 976543210 8 97654320 1

8 976543210

+ 3

8 97654320 1

– 3
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1) № 5, с. 53.
У завданні закріплюється рахунок у межах 9, уявлення про площу

фігур.
– Діти повернулися й побачили, як дідусь у дворі викладав із плиток

мозаїку. Діти теж виклали свої фігурки. Що вони вам нагадують?
– Кожна фігурка займає певну площу. Спробуйте вгадати, у якої

фігури найбільша площа? Найменша?
– А як перевірити, чи вірні наші здогади? (Требапорахувати, скільки

клітинукожнійфігурі.)
1) 2 + 4 + 3 = 9 3) 2 + 5 + 2 = 9
2) 3 + 5 + 1 = 9 4) 3 + 3 + 3 = 9
– Що ви помітили? ( ).Площа у всіх фігур однакова – 9 клітин
– З яких трьох чисел можна скласти число 9? (2, 4 і 3; 2, 5 і 2; 3, 5 і 1;

3, 3 і 3).
2) № 6, с. 53.
У завданні закріплюються просторові відношення: праворуч, ліво7

руч, між.
– Діти дуже люблять грати. Для гри в м'яч вони просять нас роз7

фарбувати маленькі м'ячі так, щоб великий м'яч був між червоним і
синім, жовтий – ліворуч від червоного, але праворуч від зеленого. Які
м'ячі треба розфарбувати – маленькі або більші? ( ).Маленькі м'ячі

– Це важке завдання. Щоб не помилитися, спочатку розкладемо
м'ячі в потрібному порядку. Почнемо з великого м'яча: він повинен бути
між червоним і синім маленькими м'ячами. Як це можна зробити?

а) б)

V. Повторення.

Всі діти виявилися переможцями Цок, цок, цок, цок,
гри! Молодці! А тепер покатаємося Я – конячка, сірий
бік!
на кониках: Я копитами дзвеню,

Якщо хочеш – провезу!

IV. Фізкультхвилинка "Коник".

З'ясовується, що з першого рівняння можна використати обидва
варіанти, а з другого – жодного.

У краще підготовлених групах можна організувати колективну
роботу, розподіливши завдання у стовпчиках з наступним обговоренням
результатів самостійної роботи груп.

с чб ч сб
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– Що вам найбільше сподобалося під час нашої поїздки в село?
– Що цікавого ви можете розповісти про число 0?
– Розглянете малюнки в . Як ви думаєте, що пропонується№4, с. 53

зробити в цьому завданні? Удома допишіть у кружечки відповідні цифри
й домалюйте візерунки в клітинах.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

– А тепер розфарбуйте маленькі м'ячі так, як зображено на малюнку.

– А тепер покладіть зелений м'яч так, щоб жовтий перебував
праворуч від зеленого.

– Тепер покладіть жовтий м'яч так, щоб він був ліворуч від червоно7
го. У першому випадку це можна зробити? А в другому?

чжз

сбчжз

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – картинки із зображенням птахів і звірів (лев,

лисиця, морж, слон, носоріг, кенгуру, ведмідь, крокодил, журавель,
горобець, дикобраз, сова, росомаха, черепаха, вовк, папуга, лось і лосеня,
бегемот); геометричні фігури до : 8 жовтих і 2 червоних овали;№2, с. 54
6 жовтих трикутників і 4 зелених квадрати; числовий відрізок; картки із
записом чисел 1 7 10.

Роздавальний – 10 кружків синього і червоного кольорів; гральні
кістки доміно; картки із записом чисел 1 7 10.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Утворення числа 10.
– Сьогодні в нас нова подорож – у зоопарк. А допоможе нам туди

потрапити...

I. Знайомство із числом 10.

МЕТА: 1) сформувати уявлення про число 10: його утворен�
ня, склад, запис;
2) закріпити розуміння взаємозв'язку цілого й частин,
уміння розпізнаватитрикутники й чотирикутники.

ТЕМА: "Число 10"
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– Як одержали число десять? ( )9+ 1
– Де розташувати на числовому відрізку число десять? (На один крок

праворуч від числа 9).
2) Запис числа 10.
– А як записати число 10?
Діти відповідають. Можливо, хто7небудь із них уже знає, як записати

числа 10. У противному випадку вихователь пояснює сам:

– Яких тварин у зоопарку відвідав горобець?
– Скільки їх було? Давайте відзначимо маршрут горобця на числово7

му відрізку.
Унизу під цифрами числового відрізка вихователь розташовує

малюнки.
– Скільки всього тварин? ( ).9тварин
– А самого горобця ви порахували? Яким за рахунком став горобець?

( ).Десятим

Підкріпився у лисички, Був на щирому бенкеті
У моржа попив водички. Волохатого ведмедя.
Їв морквину я в слона, А зубастий крокодил
З журавлем поїв пшона. Ледь мене не укусив.

– Де обідав, горобець? Гостював у носорога,
– В зоопарку, у звірят. Проса я поїв у нього.
Пообідав спершу я Побував я на обіді
За решіткою у лева. У хвостатих кенгуру.

– Хто знає, як його називають? ( ).Горобець
– Одного разу горобець залетів на обід у зоопарк. Послухайте й

спробуйте запам'ятати, у кого обідав горобець. Порахуйте цих звірів, а
щоб не збитися з ліку, щораз кладіть на стіл один кружечок.

Вихователь читає вірш "Де обідав, горобець?" з паузами при пере7
рахуванні тварин. Діти викладають на столах кружечки червоного і
синього кольорів.

Маленький хлопчина По дворах гуляє
В сірій кожушині Їжу шукає.

?9876543210

горобець
крокодил

ведмідь
кенгуру

носоріг
журавель

слон
морж

лисиця
лев
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1) Знайомство зі складом числа 10.
а) На столах у дітей лежить 10 кружечків червоного й синього кольо7

рів. Важливо підібрати кружечки таким чином, щоб число червоних і
синіх було у всіх дітей різним. Вихователь просить дітей порахувати
кружечки. Діти демонструють свої варіанти на демонстраційній дошці.

ІІІ. Формування подання про склад числа 10.

Хлюп, хлюп водиченьку, Вимили вушка лапками звірі,
Хлюп, хлюп на личенько Почистили шубку, животик помили,
І на ручки, і на ніжки В люстерко подивилися ,
Хлюп, хлюп, хлюп. Стали гарними, посміхнулися.

Діти імітують рухи звірів:

ІІ. Фізкультхвилинка&пантоміма: "Загадки".

– Знайдіть число 10 на числовому відрізку. Яке число знаходиться
попереду?

– Як можна одержати число 10? ( ).9+ 1= 10
– Порівняйте числа 9 і 10. ( ).9< 10; 10> 9
– Який десятий місяць року?
– Хто з вас народився в жовтні?
– Скільки пальців на обох руках у дівчинки? ( ).5+ 5= 10
– Порахуйте квіти на галявинці. На які дві частини можна розбити ці

квіти? ( ).3+ 7= 10

– Знайдіть число, що у числовому ряду стоїть за числом 9. Назвіть його.
3) № 1. с. 54.

Нуль котився по сторінці
І не значив він нічого.
Поруч встала одиниця,
Та й зробила десять з нього.

– Дотепер для позначення чисел ми користувалися одним значком.
Але всі значки закінчилися, можна використовувати тільки ті, які вже
були. Десять позначається двома значками: 1 0 .

5 + 5

6 + 4

7 + 3

8 + 2

9 + 1
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№ 4, с. 55.
У завданні закріплюються уявлення про трикутник і чотирикутник,

розвивається дрібна моторика руки.
– Як треба розфарбувати трикутники й чотирикутники?

V. Повторення.

Ю7ю7аю! Ю7ю7аю! Вліво7вправо повертаюсь,
Я працюю і співаю. Низько до землі вклоняюсь!
Я навшпиньки стаю Ую7юю! Ую7юю!
І до стелі дістаю. Знову сяду і працюю!

Діти спочатку марширують на місці, потім виконують ті рухи, про
які мова йде у вірші.

IV. Фізкультхвилинка.

2) № 2, с. 54.
У завданні закріплюються уявлення про склад числа 10, взаємо7

зв'язок цілого й частин. Воно виконується з використанням демонстра7
ційного матеріалу. На дошці з виставлених варіантів розбивки 10
кружечків вихователь залишає варіант 7 + 3 і просить дітей скласти за
цим малюнком 4 рівняння.

Діти виконують завдання в робочому зошиті з коментуванням:
а) 7 + 3 = 10. 7 і 3 – частини, 10 – ціле.
б) При перестановці частин результат не зміниться, тому 3 + 7 = 10.
в) Якщо від цілого відняти частину 7, то залишиться друга частина –

3. Тому 10 – 7 = 3.
г) Якщо від цілого відняти частину 3, то залишиться друга частина –

7. Тому 10 – 3 = 7.
Аналогічно виконуються друге й третє завдання.

в) – У ряді чисел з'єднайте пари чисел "чарівною ниточкою" так, щоб
одержати число 10:

На завершення підводить підсумок:
– Які пари чисел становлять число 10? ( ).1 і 9; 2 і 8; 3 і 7; 4 і 6; 5 і 5
б) – А тепер складіть число 10 із гральних фішок і доміно:

1       2       3       4       5       6       7       8       9
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– Про яке нове число довідалися? ( ).10
– Які пари чисел становлять у сумі число 10? (1 і 9; 2 і 8; 3 і 7; 4 і 6;

5 і 5). Молодці!
– Удома намалюйте малюнок про число 10. У завданні № 3, с. 55

допишіть відповідні цифри в порожніх клітинах. Як їх знайти?
– У клітинах домалюйте візерунки. Що цікавого в розташуванні

фігур?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

Раз ромашка, два – жоржина,
три – розквітлая калина,
а чотири – хризантеми,
п'ять – барвіночок зелений,
шість – пахуча квітка м'яти,
сім – троянда біля хати,
вісім – он малі дзвіночки,
дев'ять – мальви в холодочку,
десять – пахне матіола.
Все заквітчане довкола.

– Що вийшло? ( )Будинок.
– Кому він більше підходить: черепашці чи ведмедикові? Чому?
– А скільки квіточок налічується в наступному віршику:

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – паралелепіпед, куб, куля; предмети, що мають

форму паралелепіпеда, куба, кулі; плоскі фігури; числовий відрізок;
таблиці для закріплення складу числа 10; ліхтар (лампа), екран.

Роздавальний – кубики й коробки7паралелепіпеди з різнобарвними
гранями; цифри 0 7 9; фломастери; кружок, квадрат, трикутник, овал,
прямокутник; лист паперу; "чарівні" мішечки з набором просторових
фігур (паралелепіпед, куля, конус, циліндр, піраміда, призма, куб та

МЕТА: 1) формувати вміння знаходити в навколишньому
оточенні предмети зформоюкулі, куба, паралелепіпеда;
2) закріпити уявлення про склад числа 10, взаємозв'язок
цілого й частин, додавання й віднімання чисел на числово�
му відрізку.

ТЕМА: "Куля. Куб. Паралелепіпед"
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інші) – один "чарівний" мішечок на кожний стіл.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Гра: "Чарівний мішечок".
Вихователь показує дітям різні предмети – наприклад, м'яч,

коробку, гральні кубики – і пропонує назвати їхню форму. За допомогою
дорослого діти називають: .куля, паралелепіпед, куб

На кожному столі – "чарівний мішечок". Діти почергово, не загляда7
ючи до мішечка, намагаються на дотик визначити форму фігури, а потім
для доказу своєї правоти дістають її, показують всім і кладуть знову до
мішечка.

Наприкінці гри вихователь пропонує відкрити мішечок, викладає на
стіл паралелепіпед, куб, кулю й пропонує дітям порівняти їх:

– Що в них загального й чим вони відрізняються?
Спочатку діти встановлюють ознаки відмінності, виражаючи їх

словами, наприклад: у кулі немає граней, ребер і вершин, а в куба й
паралелепіпеда – є, тому куля легко качається, а куб і паралелепіпед – ні;
у куба всі грані й ребра однакові, а в паралелепіпеда – ні. Загальне у всіх
фігур те, що це об'ємні (просторові) фігури.

2) Гра: "Фотографи".
Вихователь улаштовує щось на зразок тіньового театру: встановлює

екран, установлює лампу. На екрані відкидається тінь куба – квадрат.
– Що ви бачите? ( ).Квадрат
– Чим ця фігура відрізняється від куба? (Діти висловлюють свої

припущення).
– Покладіть на аркуш паперу квадрат і куб. Подивіться: квадрат

цілком умістився на площині листа? ( ). А куб? ( ).Так Ні
– У цьому головна різниця поміж них: квадрат – фігура плоска, а куб

– фігура просторова, об'ємна. А тепер зрівняйте прямокутник і паралеле7
піпед, коло й кулю. Використовуються ті ж прийоми. У результаті діти
роблять висновок: квадрат, коло, прямокутник можна розмістити на
площині (це плоскі фігури), а куб, куля й паралелепіпед – ні (це
просторові, об'ємні фігури). У випадку утруднення вихователь допомагає
дітям, задає запитання.

3) Гра: "Знайди й розкажи".
Діти намагаються знайти серед предметів, що їх оточують, ті

предмети, які мають форму кулі, куба, паралелепіпеда. Вихователь
заохочує спостережливих. Гру можна продовжити на прогулянці.

I. Формування уявлення про кулю, куб, паралелепіпед.
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1) № 3, с. 57.
У завданні закріплюється взаємозв'язок цілого й частин, склад числа

10. Спочатку вихователь обговорює з дітьми різні способи поділу фігур на
групи:

– За якими ознаками можна поділити на групи ці фігури? (За
кольором, формою, розміром).

V. Повторення.

Названо предмети по порядку, Вмію гарно потягатись,
Запрошуємо всіх вас на зарядку. Низько7низько нахилятись,
Ого! Ого! Ого! Не боюсь нічого! Вліво7вправо повернусь,
По секрету вам скажу: Знов присяду, нахилюсь.
З фізкультурою дружу! Розім'ятись я не проти...

І скоріше до роботи!

IV. Фізкультхвилинка "Зарядка".

1) № 1, с. 56.
– Знайдіть предмети, що мають форму кулі, куба, паралелепіпеда й

з'єднайте їх "чарівними ниточками" з відповідними малюнками в
рамках. Завдання можна виконати з коментуванням, наприклад:

– Яблука схожі на кулю, тому з'єдную їх ниточкою з кулею. І т.д.
2) № 2, с. 56.
Перед виконанням завдання необхідно провести підготовчу роботу.

Наприклад, можна налити в широкий посуд гуаш, вмочити в ній одну
грань куба й одну грань паралелепіпеда й зробити відбитки на листі
паперу – "фотографії".

Потім моделі фігур розташовуються на рівні очей дітей у тому ж
порядку, як це показано на малюнку в навчальному посібнику. Діти їх
розглядають протягом 1 7 2 хвилин і намагаються запам'ятати. Потім
можна запропонувати їм самостійно відшукати правильну "фотографію".

Під час перевірки діти намагаються обґрунтувати, чому остання
"фотографія" єдино вірна, а інші виконані неточно.

III. Закріплення уявлення про кулю, куб, паралелепіпед.

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,
І ніхто знайти не зміг. імітація зникненням'яча

II. Фізкультхвилинка "М'ячик".
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Потім можна запропонувати дітям самостійно дописати цифри у
зошиті з опорою на наочний матеріал – "будиночок" числа 10, числовий
відрізок і т.д. На завершення діти перевіряють свою роботу з готового
зразка. Особливо заохочуються ті діти, які самі знайшли й виправили
свою помилку.

3) № 5, с. 57.
У завданні закріплюється вміння виконувати додавання й відніман7

ня на числовому відрізку.

– Тут 2 темні фігури й 8 світлих. 2 +8 = 10. Частини – 2 і 8, ціле – 10.
– Переставимо частини, ціле не змінюється: 8 +2 = 10.
– Від цілого 10 віднімемо частину 2, одержимо другу частину 8:

10 – 2 = 8.
– Тепер від 10 віднімемо іншу частину 8, одержимо першу частину 2:

10 – 8 = 2.
2) № 4, с. 57.
У завданні закріплюється знання складу числа 10. Його можна

виконати у формі гри "Знайди свою пару". У вихователя – набір карток із
цифрами від 1 до 9. Такий же набір карток у кожної дитини. Діти
почергово виходять до дошки, беруть послідовно цифри 1, 2, 3 ... і просять
пари вийти до них. Пари вибудовуються один за одним. Вихователь
пропонує знайти схожі пари:

– Скільки всього фігур? ( ). Які частини числа 10 отримаємо? (10 За
розміром – 1 і 9, за кольором – 2 і 8, за формою– 5 і 5).

– Поділіть фігури на дві групи за кольором й запишіть всі можливі
рівняння.

(У деяких виданнях у цьому завданні намальовано 11 фігур. У цьому випадку
вихователь пропонує дітям знайти й виправити помилку).

Завдання виконується з коментуванням:

1 9

10

1

10

2 8

10

2

10

3 7

10

3

10

10

10

10

4 56 5

9 8 7 46
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– Про які геометричні фігури ми сьогодні говорили? (Про шар, куб,
паралелепіпед).

– Чим вони відрізняються від кола, квадрата, прямокутника? (Коло,
квадрат, прямокутник – фігури плоскі. Куля, куб, паралелепіпед –
об'ємні, просторові).

– Удома знайдіть предмети, що нагадують за формою кулю, куб,
паралелепіпед, і якщо захочете – намалюйте. А в клітинах домалюйте
візерунки. Що цікавого в розташуванні паличок і крапок? Що цікавого в
розташуванні відрізків ламаної лінії й кружків?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

Діти об’єднуються у пари. Вихователь пропонує кожній парі обрати
завдання за власним бажанням: ті, що ліворуч, – простіші, а ті, що право7
руч, – складніші. Кожна пара виконує завдання спочатку за допомогою
обчислень, а потім перевіряє розв'язок за допомогою числового відрізка.

На завершення відповіді перевіряються фронтально на демонстра7
ційному числовому відрізку.

Çàíÿòòÿ

29

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – піраміда, конус, циліндр; предмети, що мають

форму піраміди, конуса, циліндра (можна використовувати малюнки –
піраміди єгипетських фараонів, вежі фортець, конічні дахи веж, колони
будинків, дзиґу тощо); плоскі фігури; числовий відрізок; таблиці для
закріплення складу числа 10; ліхтар, екран; "ковдри" до .№5, с. 59

Роздавальний – піраміда з різнобарвними гранями; конус, циліндр
з різнобарвними підставками; плоскі геометричні фігури; аркуш білого
паперу; картки із записом чисел 1 7 10; 5 розлініяних заготівель "ковдр"
до з розрахунку на кожного учня, таблиці7схеми до :№5, с. 59 №3, с. 59

МЕТА: 1) формувати вміння знаходити в навколишньому
середовищі предмети, які мають форму піраміди, конуса,
циліндра;
2) закріпити уявлення про склад числа 10, взаємозв'язок
цілого й частин, додавання й віднімання чисел на числово�
му відрізку.

ТЕМА: "Піраміда. Конус. Циліндр"

?

?
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ХІД ЗАНЯТТЯ:

1) Гра: "Здогадайся!".
Вихователь улаштовує виставку учнівських творчих робіт. Діти, що

підготували роботи, стають почергово "екскурсоводами" на виставці.
Вони розповідають про предмети, що нагадують за формою кулю, куб або
паралелепіпед, підкреслюючи ознаки подібності й відмінності. Всі
учасники "виставки" заохочуються.

Можна запропонувати "екскурсоводам" розповісти не про свою
роботу, а про роботу свого товариша або про найцікавішу, з їхнього
погляду, роботу.

2) Гра: "Чарівний мішечок".
Гра проводиться так само, як і на попередньому занятті. На заключ7

ному етапі гри виставляються піраміда, конус, циліндр і порівнюються
один з одним – виявляються ознаки подібності й відмінності.

– Порівняйте піраміду й конус. (В обох фігур є вершина, попереду
видно трикутник. Відрізняються вони підставками: у піраміди в
підставці знаходиться багатокутник – трикутник, чотирикутник
тощо, а у конуса в підставці коло).

– А тепер порівняємо конус і циліндр. Що в них спільного? (Немає
граней, у підставці коло У конуса є вершина,). Чим вони відрізняються? (
а в циліндра – немає. Проте у циліндра дві підставки, у той час як у
конусатільки одна.)

– А як ви думаєте, яку з фігур – піраміду, конус або циліндр, – можна
розкачати краще від інших? ( ).Циліндр

– Правильно. У перекладі з давньогрецького це слово означає
"ковзанка", "валик". Тоді не було сучасної техніки для перевезення
вантажів, тому люди знаходили дерево або частину його й використовува7
ли як ковзанку.

3) Гра: "Фотографи".
Знову влаштовується театр тіней. На екран спочатку проектується

тінь піраміди, потім – тінь конуса й циліндра.
– Що ви бачите? ( ).Трикутник, зновутрикутник, прямокутник
– Покладіть на аркуш паперу прямокутник і трикутник. Подивіть7

ся, чи повністю ці фігури розмістилися на площині аркуша? ( ).Так
– Які це фігури: плоскі чи об'ємні, просторові? ( ).Цеплоскі фігури
– Поставте на аркуш паперу долілиць підставкою піраміду, конус і

циліндр. Чи повністю вони розмістилися на площині? ( ).Ні

I. Формування уявлення про піраміду, конус, циліндр.
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Наші ручки: раз, два, три!
Наші ніжки: раз, два, три!
На носок, на каблучок,
Руку вліво, руку вправо:
Ми танцюєм козачок.
Раз присядем, два присядем,
Гарний настрій – добре всім.
Покружляли, повертілись
Й тихо всі на місце сіли.

IV. Фізкультхвилинка: "Зарядка".

1) № 1, с. 58.
Спочатку вихователь показує дітям різні предмети з формою пірамі7

ди, конуса, циліндра; просить назвати їхню форму й обґрунтувати свою
відповідь. Потім діти працюють із малюнками з навчального посібника:

– Знайдіть предмети, що мають форму піраміди, конуса, циліндра, і
з'єднайте "чарівною ниточкою" з малюнками в рамках. Завдання викону7
ється з коментуванням.

2) № 2, с. 58.
Попередньо вихователь пропонує дітям самостійно "сфотографувати"

зазначені фігури, поставивши їх на рівні очей на 1 7 2 хвилини. Потім
кожна дитина самостійно намагається відшукати потрібну "фотографію".

При перевірці з'ясовується, що у правильної фотографії ліворуч
знаходиться сірий прямокутник, посередині – чорний трикутник, а
праворуч – білий трикутник. В інших фотографіях або невірно зазначена
форма, або колір, або розташування предметів.

III. Закріплення уявлень про піраміду, конус, циліндр.

Вихідне положення – руки на поясі. Стрибки на двох ногах – 4 рази.
Стрибки з поворотами вправо – 5 7 8 разів. Те ж – з поворотами вліво.

ІІ. Фізкультхвилинка: "Дзиґа".

– Які це фігури? ( ).Це об'ємні, просторові фігури
– Відгадайте загадку:

На одній нозі кружляє,
Як метелик той, пурхає,
Ще й строкатая спідниця –
Хто це? (Дзиґа�танцівниця)

– Подивіться на цю іграшку. ( .) ЯкіВихователь показує дзиґу
знайомі вам об'ємні фігури тут "заховалися"? ( ).Два конуси
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Останнє завдання можна запропонувати для самостійного розв'язку
з наступною самоперевіркою.

Діти коментують розв'язок:
– Ми знаходимо невідому частину. Отже, від цілого треба відняти

відому частину: 10 – 3 = 7.
в) "Конус зробив 10 фотографій. З них 2 фотографії він подарував.

Скільки залишилося?"

– Як знайти ціле? ( ).Щоб знайтиціле,треба скласти частини
– Запишіть рішення. (Одна дитина записує рішення на дошці, а інші

– у зошиті: 4 + 6= 10).
Аналогічно розв'язуються два інші завдання, наприклад:
б) "У фотоательє зробили 10 фотографій кубиків. 3 фотографії

забрали. Скільки залишилося?"

1) № 3, с. 59.
У завданні закріплюється знання складу числа 10, уміння складати й

вирішувати завдання, ґрунтуючись на розумінні взаємозв'язку цілого й
частин.

– А тепер ми пограємо у фотоательє. Розгляньте перший малюнок.
"Фотографії" яких об'ємних фігур зображено? (Наприклад: 4 кулі й 6
конусів).

– Придумайте завдання. ("У фотоательє протягом 1 дня зробили
фотографії 4 куль і 6 конусів. Скількифотознімків отримали?")

– Подумайте, що нам відомо – частини або ціле, і підберіть схему.
( ). "Одягніть" схему в зошиті:Відомі частини, атреба знайтиціле

V. Повторення.

? ?

4 6

10

3 ??

10

2 ??
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3) № 5, с. 59.
У завданні повторюється загальний принцип виміру величин, розви7

вається спостережливість, увага, зорова пам'ять, дрібна моторика руки.

2) № 4, с. 59.
У завданні закріплюється знання складу числа 10, взаємозв'язок

цілого й частин. Робота проводиться з використанням опорних таблиць
для закріплення складу числа 10, наприклад:

Для перевірки правильності розв'язку використо7
вується числовий відрізок.

а) 9 + = 10.
– Знаходимо в будиночку "сусіду" числа 9. Це число 1. 9 + 1 = 10.
Перевіряємо на числовому відрізку:

б) + 5 = 10.
– Перша частина невідома, друга – 5. Ціле – 10. Знайдемо першу

частину в будиночку числа 10: 5 + 5 = 10. На числовому відрізку:

На числовому відрізку:

в) 10 – = 7.
– У будиночку числа 10 перший "сусіда" – 7. Знайдемо другого

"сусіду". Це число 3. Частини – 7 і 3, а 10 – ціле. 10 – 3 = 7.

г) – 8 = 2.
– Два "сусіди": 8 і 2. Це частини. Ціле – число 10. Отже, 10 – 8 = 2.

Перевіримо на числовому відрізку:

1       2       3       4       5       6       7       8       9 5

4

3

2

1

8

9

7

6

5

10

109

+ 1

876543210

109

+ 5

876543210

109

– 3

876543210

109

– 8

876543210
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– Ви сьогодні дуже добре попрацювали! Молодці! Про які просторові
фігури ми довідалися? ( ).Про піраміди, конуси, циліндри

– Удома знайдіть предмети за формою циліндра, конуса й піраміди, і,
якщо захочете, намалюйте їх.

– Намалюйте будь7яку фотографію геометричних фігур, складіть
завдання, схему й запишіть рівність.

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

Залежно від рівня підготовки дітей конкурс на кращого фотографа
може проводитися по7різному. Наприклад:

а) Діти протягом 3 7 4 хвилин відтворюють малюнки на своїх арку7
шах7заготівлях. I місце – правильно зафарбовані 4 7 5 "ковдр", II місце –
відповідно 2 7 3 "ковдри", III місце – 1 "ковдра".

б) Вихователь почергово показує одну ковдру протягом 8 7 10 секунд,
а діти протягом 1 хвилини відтворюють їх у пам'яті на своїх аркушах.
Перемагають ті, хто правильно відтворив більшу кількість ковдр. (Для
фотографуванняможна використовувати від 2 до 5 ковдр).

в) Можна запропонувати дітям зробити аплікацію будинку за допо7
могою набору кольорових квадратиків для складання орнаменту.

– Вірно. Молодці! А зараз оголошується конкурс на кращого фотографа.

– Розгляньте ковдри. Чи є серед них однакові? (Немає. Малюнок у
них різний).

– А що в них спільне? (Кількість жовтих клітинок – скрізь по 2,
зелених – по 2, червоних – по 1, а білих – по 4).

– Чи можемо ми визначити площу ковдр? Що для цього необхідно?
( ).Потрібно вибратимірку

– Яку мірку виберемо? ( ).1 клітинку
– Порахуйте кількість клітинок у кожній ковдрі й порівняйте їх за

площею. ( ).Площі всіх ковдр дорівнюють 9 клітинкам
– Що ви помітили? ( ).Малюнок на ковдрах різний, а площа однакова

Çàíÿòòÿ

30

Матеріали до заняття:
Демонстраційний – предмети й геометричні фігури різного кольору,

2) закріпити уявлення про склад чисел 8, 9 і 10, уміння
орієнтуватися за планом.

МЕТА:1)познайомитидітейзвикористаннямсимволівдля
позначеннявластивостейпредметів(колір,форма,розмір);

ТЕМА: "Символи"
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кольору, форми й розміру; картки із зображенням символів, що познача7
ють колір, форму, розмір; малюнки із зображеннями Зайчика, Ведмежати
й Лисеня; таблиці для закріплення знання складу чисел 8, 9 і 10; числовий
відрізок; "лист" Ведмежати й Лисеняти.

Роздавальний – геометричні фігури; картки7символи; цифрові
картки 1 7 10; лінійки; фломастери.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Діти почергово описують шлях Зайчика. Наприклад, його шлях до
будиночка Лисеняти дитина може описати так:

– Зайчик повинен дійти до великої ялинки, повернути праворуч,
дійти до грибної галявини, повернути ліворуч, потім іти повз поле квітів
прямо до будиночка Лисеняти.

– Поясніть, як від будиночка Лисеняти Зайчикові дістатися до
будинку Ведмежати?

– Як від Ведмежати дійти до Лисеняти?
– Що допомогло вам правильно зорієнтуватися на плані, знайти

потрібну дорогу? ( ).Умовні значки
2) Знайомство із символами.
– Відповідні значки існують для позначення різних ознак предметів.

Подивіться на грибочки. Чим вони відрізняються? ( ).Розміром

1) Гра: "Подорож ЗайчикаFПобігайчика".
– Сьогодні Зайчик7Побігайчик одержав листи від своїх друзів:

Ведмежати й Лисеняти. Вони запрошують Зайчика в гості. Знайдіть
будиночок Лисеняти й будиночок Ведмежати на плані. Як Зайчикові до
них дістатися?

I. Формування уявлення про символи.
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– Молодці! А тепер – "Здогадайся навпаки". Я покаджу вам кілька

3) Гра: "Здогадайся".
– Наш Зайчик7Побігайчик відвідав своїх друзів. Випивши чаю, вони

відправилися на галявину пограти, відпочити. Вони грали в гру
"Здогадайся". Спочатку водив гру Зайчик. Він показав картки:

У чому різниця між значками, що позначають колір?
Зрівняйте дві серветки. Знайдіть різницю між значками.

Погляньте на листочки. Чим вони відрізняються? ( ).Кольором

– Зверніть увагу на умовні знаки, які показують розмір. У чому
різниця між ними? (Діти відмічають ознаки відмінності своїми словами.
Наприклад, вони можуть сказати, що у знака для позначення маленького
предмета угорі є 2 палички, а для великого – 4).

– Яку фігуру повинні були показати Лисеня й Ведмежа? Покажіть.
( – ).Маленький синійтрикутник

– Коли водило Лисеня, воно показав такі картки:
с

Що це таке? Покажіть. ( ).Великий червоний квадрат–
– Ведмежа показало ось такі значки:

ч

Покажіть цю фігуру. ( ).Велике зелене коло – з

ж з
ж з

с

ч

з
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1) № 1, с. 60.
Вихователь пропонує дітям пограти разом із звірятами "у школу".
– Поглянете на малюнки. Що на них зображено?
– Пропоную вам виступити з повідомленням про погоду на 5 днів

тижня.
П'ять учнів, за бажанням, виступають у ролі телевізійних ведучих і

розповідають про погоду, наприклад:
– У понеділок небо буде ясним. Світитиме яскраве сонце. Опадів не

передбачається.
– У вівторок буде похмуро, але без опадів.
– У середу – мінлива хмарність, без опадів.
– У четвер передбачається сильний вітер, місцями короткочасний

дощ.
– У п'ятницю зниження температури, похмуро, місцями пройде сніг.
2) № 2, с. 60.
– Погляньте уважно на малюнок. Як ви вважаєте, що необхідно

зробити в цьому завданні? (Позначити знаками більші й маленькі
фігури).

Перші два завдання виконується із коментуванням, а останнє – само7
стійно з наступною самоперевіркою. Для забезпечення самоперевірки на
демонстраційній дошці завдання дублюється.

III. Закріплення уявлення про символи.

Ведмежата в хащі жили, Наперевальці ходили,
Головою все крутили; Та із річки воду пили:
Ось так і ось так, Ось так і ось так
А ще так і ось так. Вони з річки воду

пили.
Ведмежата мед шукали, Потім вони танцювали,
Дружно дерево хитали: Дружно лапи підіймали:
Ось так і ось так – Ось так і ось так
Дружно дерево хитали. Дружно лапи підіймали.

II. Фізкультхвилинка: "Ведмежата".

– Покажіть картки для позначення більших фігур, маленьких фігур,
фігур синього кольору, зеленого, червоного, жовтого; трикутників, кіл,
квадратів.

фігур, а ви "зашифруєте" їх позначення.

с чз сж ж
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Діти стрибають на двох ногах, піджавши руки до грудей, імітуючи
рухи зайчиків. Потім присідають навпочіпки й відпочивають. Встають і
знову грають. За командою швидко біжать до "ялинки", а потім – роз7
бігаються на місця і сідають за парти.

А ну, зайчик, стрибай, стрибай, Відпочив, тепер вставай,
І лапками дригай, дригай, Знов стрибати починай!
На травичку упади, упади, До ялинки добіжи
Полежи і знов почни, знов почни. І чимдуж назад скачи!

IV. Фізкультхвилинка: "Зайчатко".

4) № 5, с. 61.
– Зайчик7Побігайчик написав листа своїм друзям – Ведмежаті й

Лисеняті. Розшифруйте листа відповідно до записів, поданих у зошиті.
Діти розшифровують записи: ліворуч треба намалювати 2 маленьких

трикутники, одне велике коло й 3 маленьких квадрати, а праворуч – 1
великий квадрат, 1 велике коло та 4 маленьких трикутники.

3) № 3 F 4, с. 60.
– А що потрібно зробити у наступних двох завданнях? (Це гра

"Здогадайся". Спочатку в клітинах позначте властивості фігур, а
потім – навпаки, намалюйте фігуру відповідно до зазначених
властивостей).

Завдання розподіляються між усіма учнями. Кожна дитина виконує
своє завдання самостійно протягом 1 7 2 хвилин. Потім діти почергово
проговорюють уголос своє рішення, виставляючи на дошці картки7
символи, наприклад:

– Моя фігура – велике червоне коло, я позначив розмір символом

(коло).

(трикутник). Це – . Тощо.с

– Моя фігура позначена символами (маленький), (синій),с

(великий), колір – символом (червоний) і форму – символомч
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– Про що нове сьогодні довідалися звірята у Лісовій школі? Які
завдання вам сподобалися? Що викликало утруднення?

– Давайте подякуємо звірятам за запрошення! Напишіть їм листа:
намалюйте 3 фігури й запишіть їхнє символічне позначення. А в клітинах
– домалюйте візерунок. Що в ньому цікавого?

VI. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

1) № 6, с. 61.
У завданні закріплюється знання складу чисел 8, 9 і 10 (з опорою на

наочний матеріал – таблиці).
– А тепер Зайчик7Побігайчик, Лисеня й Ведмежа грають із іншими

значками. У Зайчика – 8, у Лисеняти – 9, а у Ведмежати – 10. Що це за
значки? ( ).Цецифри

– На що вони вказують: на колір, форму чи розмір? (Вони вказують
на кількість).

– Зараз ви заповните порожні клітинки так, щоб у цілому вийшло
число, зазначене в кружечку.

Дітей можна поділити на 3 команди. Кожна команда виконує тільки
одне завдання – склад 8, 9 або 10. Щоб не помилитися, діти можуть
виділити певним кольором свої "чарівні ниточки". Під час перевірки
заповнюються клітинки, що залишилися.

При виконанні завдання дітям дозволяється користуватися таблиця7
ми складу чисел.

2) № 7, с. 61.
– Після уроків звірята влаштували перерву: вони грають у піжмурки.

Здогадайтеся, скільки звірів брало участь у грі, хто водив, хто ховався, і
розповідайте, як ви про все дізналися.

V. Повторення.

Çàíÿòòÿ
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Матеріали до заняття:
Демонстраційний – зображення Феї; малюнки7відгадки до загадок

про види транспорту, 1 7 2 зайвих види транспорту; аркуш паперу із

МЕТА: 1) закріпити уявлення про властивості предметів,
додавання й віднімання груп предметів, взаємозв'язок
цілогойчастин, геометричніуявлення;
2) повторити кількісний і порядковий рахунок, цифри 0 � 9,
склад чисел умежах 10.

ТЕМА: "Повторення"
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намальованою точками ракетою; таблиці з геометричними "клумбами"
для закріплення знання складу чисел у межах 10; числовий відрізок.

Роздавальний – картки із точками та цифрами (ракета); лінійки;
фломастери.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Лебеді летіли Сіли, посиділи
І на воду сіли. Знову полетіли.

III. Фізкультхвилинка "Лебеді".

– Ну от ми й прилетіли в країну Математику. На галявині перед
казковим замком Феї і трава, і птахи, і звірі – все незвичайне, казкове,
математичне. Погляньте на малюнок у зошиті. Які цифри "заховалися" у
малюнках?

II. Гра "Чарівна галявина" № 1, с. 62.

Діти з'єднують точки та отримують
малюнок ракети. Перевірка – за готовим
зразком:

Чудо7птах, червоний хвіст,
До зірок злетів увись.

(Ракета)

– А ось ця загадка не проста, а зашифрована. З'єднайте на аркушах
паперу, які у вас є, точки одна за одною – і отримайте малюнок.

а) Осідлай та їдь на ньому! в) Будинок вулицею йде
Тільки краще прав кермом. до праці всіх скликає.

(Велосипед) І не на курячих ногах
б) Хто на бігу а в гумових чоботях.

Клубочить пар, (Автобус,тролейбус)
Пускає дим трубою,
Несе вперед г) Летить птиця7небилиця,
І сам себе, Всередині народ сидить
Та й мене із тобою? Між собою говорить.

(Паровоз) (Літак)

– Сьогодні нам доставили телеграму такого змісту: Фея із чарівної
країни Математики запрошує нас у гості. Спробуємо обрати такий вид
транспорту, який дозволить нам швидко дістатися до Феї та вчасно
повернутися додому. Відгадайте загадки:

І. Гра "Обираємо транспорт".

9

8

7

654

3

2

1
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– У чарівній країні Феї математики столиця – місто чисел Числоград.
Будинки в цьому місті незвичайні: на кожному поверсі живуть сусіди7
числа, які в сумі дають число – номер будинку. Заселіть будиночки
числами.

VII. Гра "Числоград" № 4, с. 63.

Ходьба "качечкою":
Зранку з дому на лужок, З такої ось дороги
Стежкою до озера, в лісок. У нас втомились ноги!

VI. Фізкультхвилинка "Каченята&Мандрівники".
Вихователь заохочує дітей, які пропонують різні варіанти розв'язку.

а) 2 + 4 = 6, а 9 = 6 + 3;
б) 9 = 2 + 7, а 7 = 4 + 3;
в) 9 = 4 + 5, а 5 = 2 + 3.

У завданні повторюється склад чисел у межах 10. Діти продовжують
працювати в 3 групах, використовуючи гральні кості й опорні таблиці.
Розв'язок обговорюється колективно. Перша команда розглядає випадки
складу чисел 9 і 10 для лівого стовпчика, друга команда – для середнього,
а третя – для правого. Потім починається "захист" – кожна команда
обґрунтовує знайдене рішення, а інші команди – перевіряють рішення й
домальовують кубики у своїх зошитах.

Рішення можуть бути різними. Наприклад, на першому малюнку
треба домалювати кубик із трьома точками. Відповідь можна отримати
таку:

V. № 3, с. 62.

– У Феї живуть у мирі й злагоді найрізноманітніші тварини. Ось
каченята й мишенята зібралися на галявинці пограти в квачі7догонячи.
Порахуйте, скільки разом мишенят і скільки каченят? (3 каченят і
7мишенят).

– Складіть 4 рівності й назвіть у них частини й ціле.
Діти виконують завдання з коментуванням:
– Тут 3 каченят й 7 мишенят. 3 + 7 = 10. Частини – 3 і 7, ціле – 10.
– Переставимо частини, ціле не змінюється: 7 + 3 = 10.
– Якщо курчата втечуть, залишаться мишенята: 10 – 3 = 7. Ціле – 10,

частини – 3 і 7.
– Якщо втечуть мишенята, то залишаться курчата. 10 – 7 = 3. Ціле –

10, частини – 7 і 3.

IV. Гра: "Квач" № 2, с. 62.

9
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– Ви сьогодні побували в гостях у Фей у її чарівній країні, де все
пов'язане з математикою. Що вам сподобалося? Які завдання були для
вас легкими, а які – важкими?

– Удома розфарбуйте геометричні фігури, з яких складено портрети
жителів чарівної країни Математики. Про один з них є цікавий вірш.
Хто це?

Стрибало, стрибало, Не дострибало –
Лякало 7 лякало Ворон помітило.
На одній ніжці Злякалося, розгубилося,
У ліс по доріжці. І так стояти залишилося.

(Н. Сідєльнікова)

ІХ. Підсумок заняття. Рекомендації для занять батьків з дітьми.

– У Числограді незвичайні дороги – числові відрізки. Щоб подоро7
жувати цим містом, треба знати правила "дорожнього руху": що
відбувається із числом при русі вправо, уліво? (При русі вправо числа
збільшуються, а при русі вліво зменшуються).

– Знайдіть помилки й виправте їх. Обґрунтуйте свою відповідь. (6 > 9
– невірно. Число 6 перебуває на числовому відрізку зліва від числа 9.
Отже, 6 < 9).

– Молодці! Виправили всі несправності! Можна повертатися додому!

VIII. Гра "Залізниця" № 5, с. 63.

Будиночки розподіляються поміж дітьми за їхнім вибором. Кожна
дитина заповнює 1 7 2 будиночки числами протягом 2 7 3 хвилин. Для
виконання завдання діти можуть користуватися опорними таблицями.

Інші будиночки заповнюються при перевірці завдання. Перевірка –
фронтальна з коментуванням, наприклад:

– У будиночку числа 7 на одному поверсі живуть числа 1 і 6, 2 і 5,
3 і 4, 4 і 3, 5 і 2, 6 і 1.
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