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Розділ і

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

1. ВІРШОВАНІ ЗАДАЧІ, ЛІЧИЛКИ  
ПРО ЦИФРИ ТА ЧИСЛА ВІД 1 ДО 10

Ось 1, чи одиниця,—
і тонка, й пряма, як спиця.

* * *

Вміє чапля рахувати,
може й цифру показати.
Шию вгору тягне птиця,
дзьоб — униз. Це — одиниця.

* * *

Один — значить мало 
чи значить багато?
Це як подивитись, малята:
одне в світі Сонце, 
і батьківська хата,
одні в тебе ненька і тато.
Одне в тебе серце,
життя у людини.



4 Розділ і.  НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

І в світі не знайдеш країни,
миліше тієї,
де ти народився,
твоєї Землі — України.

* * *

В хорі — п’ятеро сорок,
кіт-воркіт і колобок,
два метелики, їжак,
соловейко, щука й рак.
Розтуляють всі роти.
А чи скажеш, друже, ти,
скільки справжніх тут 
                        співців?
Хто нездатний з них на спів?
Розкажіть тепер мені,
хто співає тут, хто — ні.

* * *

Струнко встань на хвильку ти,
ліву руку підніми
й одиничку утвори.



895. Прості задачі

330. На верхній поличці 8 книг, а на нижній — 
6. На скільки більше книг на верхній по-
личці, ніж на нижній?

331. На ковзанці каталося троє хлопчиків 
і 5 дівчаток. На скільки менше хлопчиків, 
ніж дівчаток, каталося на ковзанці?

332. На першій клумбі росло 8 троянд, а на 
другій — 5. На скільки менше троянд 
росло на другій клумбі, ніж на першій?

333. Для ремонту квартири витратили 9 кг бі-
лої фарби і 5 кг коричневої. На скільки 
більше кілограмів білої фарби, ніж ко-
ричневої, витратили на ремонт кварти-
ри?

334. На ставку плавало 8 гусок і 6 качок. На 
скільки менше качок, ніж гусок, плавало 
на ставку?

335. У банці міститься 6 склянок води, 
а в глечику — 3 склянки. На скільки біль-
ше склянок води в банці, ніж у глечику?

336. У першій коробці 10 олівців, а в другій — 
7. На скільки менше олівців у другій ко-
робці, ніж у першій?
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337. Городники зібрали 6 ящиків огірків 
і 3 ящики помідорів. На скільки більше 
зібрали ящиків огірків, ніж ящиків помі-
дорів?

338. На полювання виїхало 9 мисливців 
і 6 мисливських собак. На скільки менше 
мисливських собак, ніж мисливців, ви-
їхало на полювання?

339. Потяг складається з 8 зелених і 5 синіх 
вагонів. На скільки менше синіх вагонів, 
ніж зелених?

340. У букеті було 8 білих і 7 червоних гладі-
олусів. На скільки більше білих гладіолу-
сів, ніж червоних?

341. Ведмідь допомагав Лисиці саджати ма-
лину. Ведмідь посадив 8 кущів малини, 
а Лисиця — 6. Скільки кущів повинна 
посадити Лисиця, щоб наздогнати Вед-
медя?

342. У цирковій виставі виступало 5 чорних 
коней і 4 білих. На скільки більше чорних 
коней, ніж білих, виступало в цирковій 
виставі?



169Тест 5. Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток 

в) 15 + 24; г) 24 + 5.
Тест 5. В  –  4.

1. 45 + 53 =…    

а) 12; б) 92; в) 98; г) 99.

2. 98 – 35 = …    

а) 60; б) 68; в) 65; г) 63.

3. 7 дм … 7 см 
24 см … 2 дм 3 см
72 дм …  2 дм 7 см 

а) >; б) <; в) =.

4. Встав пропущене число.

90 – … = 30       
а) 10; б) 60; в) 40; г) 50.

5. У лісорозсаднику росло 68 саджанців 
де рев. Коли декілька дерев пересади-
ли у парк, в лісорозсаднику залишилося 
20 саджанців. Скільки саджанців дерев по-
садили у парку?

а) 38; б) 68; в) 20; г) 88.

6. На дротах сиділо і весело щебетало 45 лас-
тівок і 20 стрижів.

Щоб знайти, скільки всього птахів сиділо 
на дротах, треба…
а) 45 – 20; б) 45 + 20; 
в) 45 + 2;  г) 20 + 5.
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5 + 3 = 8      17 – 8 = 9
3 + 5 = 8      17 – 9 = 8
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Одиниці довжини
1 см = 10 мм
1 дм = 10 см = 100 мм
1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм
1 км = 1000 м

Одиниці маси
1кг = 1000 г
1 ц = 100 кг
1 т = 10 ц = 1000 кг

     Одиниці часу
1 хв = 60 с
1 год = 60 хв
1 доба = 24 год
1 рік = 365 (366) діб
1 місяць = 30 (31) діб (лютий — 28 або 29 діб)
1 рік = 12 міс.
1 ст. = 100 р.
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