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Ближче, далі, зліва, справа,
вгорі, внизу, між, за, у, на, під
		1. Де знаходяться тварини? Розфарбуй тих, які під
парканом.

		2. Хто заховався за парканом? Скільки тваринок?

3.

4.
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Лічба предметів.
Підготовчі вправи до написання цифр
1. Полічи квіти та дерева. Зафарбуй стільки ж клітинок.

2. Розфарбуй квадрати.

3.

4. Полічи фрукти. Намалюй стільки ж квадратів.

4 5.

Групи об’єктів

1. О
 бведи овочі. Розфарбуй їх.

2. З
 афарбуй стільки клітинок, скільки об’єктів у групі.

3.
4.
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Число 0
1. Назви і обведи зайвий об’єкт.

Скільки об’єктів у групі?
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2. Скільки рибок у кожному акваріумі?

3.

4.
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Порядкова лічба
1. Скільки гномів?

	Розфарбуй першого, четвертого і останнього гномів.
2.

3.

4. Домалюй у кожній групі один об’єкт.
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