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Передмова

Математика — це наука, яка розвиває уміння ïорівнþвати, міркувати, системати-
зувати, класиôікувати та робити висновки. Ðозвиток математичного мислення  тісно 
ïов'язаний з оволодінням математичними ïоняттями, а отже, з розвитком мовлення. 

Завдання, ïроïоновані в ïосібнику, універсальні. Їх можна, та й ïотрібно ви-
конувати, не тільки сидячи за столом, а й в ігровій кімнаті, на ïрогулянці, в ïарку, 
закріïлþþчи отримані знання. Крім того, ми ïоказуємо дітям, що ці завдання — це 
не щось абстрактне, а важлива частина їхнього ïовсякденного життя.

Зверніть увагу на методичні вказівки до кожного заняття. Ó них містяться реко-
мендації до виконання завдань, заïроïонованих уïерше, і тих, які можуть викликати 
труднощі. Також вони містять додаткові ускладнені заïитання до деяких завдань.

Ïосібник може бути рекомендовано не тільки ïедагогам, а й батькам дошкільнят.
Бажаємо усïіху, колеги!
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1  З’єднай однакові числа, заïисані циôрами і ïока-
зані на ïальцях, за зразком.

2  Значки на щитах розставлені в ïевному ïорядку. 
Обведи той значок, який ïовинен бути намальова-
ний на ïорожньому щиті воїна.

3  Ïідкресли всі жовті кубики, на яких більше трьох 
краïок.

1 2 3 4 5

Заняття 1
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4  Ïідкресли всі будиночки, крім будиночка із зеле-
ним дахом. Ïолічи ïідкреслені будиночки.

5  Ïолічи квіти ïеред садівником. Ïолічи квіти за са-
дівником. Де квітів більше?

6  Кожна сходинка, зображена на малþнку, різного 
кольору. Не рахуþчи, вибери сходинку, в якій най-
менше кубиків.
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1  Ïринцеси ïо черзі вибираþть для себе ôрукти. 
Ïер шоþ вибирає ôрукти висока ïринцеса. Вона 
бере тільки груші. А низенька бере тільки яблука. 
Хто з них забере останній ôрукт?

2  Ïідкресли ті ïари рукавичок, в яких загнуто одна-
кову кількість ïальців.

Заняття 2
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3  Домалþй візерунок до кінця рядка.

4  Ïідкресли ті ïластинки доміно, в яких зліва краïок 
більше, ніж сïрава.

5  Ïрочитай номери машинок зліва наïраво. Яка ма-
шинка їде ïеред машинкоþ з номером 3? ïозаду 
машинки з номером 2?

6  Значки на щитах розставлені в ïевному ïорядку. 
Обведи той значок, який ïовинен бути намальова-
ний на ïорожньому щиті воїна.


