


Дорогі друзі!

Кожна культурна людина розуміє, яка важ
лива наука — Математика. Вона не лише вчить 
рахувати й вимірювати, а й допомагає розгаду
вати таємниці природи, робити відкриття в науці 
й техніці, розв’язувати життєві проблеми.

Цей Навчальний зошит створений для того, 
щоб допомогти вам потоваришувати з Матема
тикою. Виконуйте старанно всі його завдання 
й переконайтеся, яка цікава справа — навчання!

Ваші друзі й помічники — автори зошита 

Користуйтеся підказками:

 — основні поняття теми

 — будьте уважними!

 — завдання для допитливих і спостережливих
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Геометричні фігури

1. Розглянь геометричні фігури. Відшукай їх на малюнку 
праворуч.

Пряма

Крива

Точка

2. Відшукай точки, прямі, криві лінії.

3. Обведи криві лінії.

4. Проведи прямі лінії через одну точку; через дві точки. 
Скільки прямих ліній можна провести через одну точ
ку? через дві точки?



3

5. Точка розбиває пряму на кілька частин. Розглянь, як 
утворюються промінь і відрізок.  

ВідрізокПромінь ПроміньПромінь Промінь

6. Відшукай відрізки і промені.

7. На які три групи можна розподілити подані геометрич
ні фігури?

8. Здогадайся, як утворилися ламані. Відшукай ламані на 
малюнку. Покажи многокутник, межею якого є замк
нена ламана.

 �точка 
 �пряма, промінь, відрізок
 �крива, ламана, многокутник
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1. Що на малюнку зображено зліва? справа? посере дині? 
На яких уроках використовують ці предмети?

 

2. Хто зображений на малюнку, розташованому зліва? Що 
вище за Вінні Пуха? Хто нижче? Розкажи, що ти бачиш 
на малюнку справа, використовуючи слова: праворуч, 
ліворуч, посередині, над, під, на, поряд.

3. Назви кожну людину. Назви кожну тварину. Хто попе
реду бабусі? Хто позаду? Хто між онучкою та кішкою? 
Хто ліворуч від онучки? Хто праворуч від онучки? Хто 
за кішкою?

Взаємне розміщення предметів
 �зліва
 �справа
 �посередині
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 �над, під, на, поряд
 �вище, нижче
 �попереду, позаду, між

4. Ягоду в центрі зафарбуй у жовтий колір, ягоду над 
нею — у червоний, під нею — у зелений. Решту ягід за
фарбуй у відповідні кольори. Що цікаве можна помітити?

5. У скільки рядків поклали листки? У скільки стовпчиків? 
Зафарбуй у верхньому рядку всі листки в зелений ко
лір, у середньому — крайній праворуч листок у жовтий; 
у нижньому — крайній ліворуч листок у червоний.
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1. Чим схожі фігури в кожній парі? Чим відрізняються?

2. Намалюй фігуру, змінивши ознаку.

Колір Форма Розмір

 

3. Що змінюється? Продовж ряд.

4. Який надпис треба зробити на кожній коробці?

Ознаки предметів.  
Узагальнення. Класифікація
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 �форма 
 �колір
 �розмір

5. Утвори пари фігур за спільною ознакою.

6. Визнач, за якою ознакою розподілено фігури на групи.

7. На кожному малюнку розподіли фігури на дві групи 
за спільною ознакою. Обведи утворені групи.
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1. На малюнку зображено «арифметичні штанги». Де 
розташована найкоротша «штанга»? найдовша? Полічи 
смужки в кожній «штанзі». Скільки смужок у найдовшій 
«штанзі»? у найкоротшій? Що цікаве можна помітити?

Числа записують за допомогою десяти цифр: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Перевір, чи правильно поклали кожну картку з числом.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

 

3. З’ясуй, що позначають числа 2  і 5 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Довший — коротший. Назви чисел  
у межах 10. Лічба предметів. Цифри
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 �цифри: 0, 1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8, 9

4. З’єднай малюнки з відповідними числами.

2101
7 5

6

4 3 9 8

5. Домалюй стільки яблук, щоб їх кількість відповідала числу.

6 28

6. Закресли «зайві» груші.

137
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1. Полічи всі фігури. Скільки трикутників, чотирикутників, 
п’ятикутників, шестикутників, кругів? Зафарбуй їх за 
зразком.

Останнє з названих при лічбі чисел дає відповідь  
на запитання «Скільки предметів у групі?».

2. Скільки качок плаває справа від гуски? зліва від гуски? 
Скільки всього качок? Скільки бабок над озером? Скільки 
всього жаб? Кому з цих тварин не варто зустрічатися?

3. Скільки «штанг»? Розфарбуй найдовшу і найкоротшу 
«штанги».

Лічба предметів. Кількісна лічба
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 � не називаю предмети  
двічі 
 �не пропускаю предмети

4. Домалюй стільки смородинок, щоб їх кількість відпо
відала числу.

5 68 9

5. Закресли «зайві» ягідки.

1 27 3

6. Полічи відрізки. Зафарбуй картку з відповідним числом 
блакитним олівцем. Наведи найдовший відрізок черво
ним олівцем, а найкоротший — зеленим.

1 4 72 5 83 6 9 10

7. Намалюй стільки відрізків, скільки вказує число зліва, 
а променів — скільки вказує число справа.

3 4
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1. Полічи предмети зліва направо та справа наліво. Скіль
ки всього предметів у кожній групі?

2. Який за порядком хлопчик, якщо лічити зліва направо? 
справа наліво? Яка за порядком бабуся, якщо лічити 
зліва направо? справа наліво? Скільки всього людей?

3. Які за порядком Пес, Півень, Осел, якщо лічити зліва 
направо? справа наліво? Скільки всього тварин?

4. Розфарбуй третього зліва та четвертого справа котиків.

Порядкова лічба. Тиждень
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 �скільки? 
 �який за порядком?
 �тиждень — сім днів

5. Скільки днів у тижні? Пригадай їх назви. З якого дня роз
починається тиждень? Яка за порядком середа? субота?

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

1 2 3 4 5 6 7

6. Обведи предмети, які допомагають стежити за зміною 
днів тижня.

7. Зафарбуй п’ятий зліва листок календаря. Який день тиж
ня він показує? Який день перед цим днем? за цим днем?

по
не

діло
к

вів
то

рок

че
тв

ер

су
бота

се
реда

п’
ят

ни
ця

не
діля

8. Здогадайся, що змінюється. Продовж ряд.
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Лічба предметів. Множина

1. Домалюй стільки прапорців, щоб їх кількість відповіда
ла числу.

7 5 8

2. На першому малюнку зафарбуй шосту зліва лампочку, 
на другому — третю справа, на третьому — четверту 
зліва.

3. Назви кожну групу об’єктів. Це — множини. Скільки 
елементів містить кожна множина?



15

 �група предметів —  
множина
 �елемент множини

4. Назви зображену множину предметів. Скільки в ній 
елементів? Зафарбуй картку з відповідним числом.

1 4 72 5 83 6 9 10

5. Обведи лінією множину предметів, у якій 4 елементи.

6. За якою ознакою розподілено фігури на групи?

7. Продовж послідовність.


