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ВчИМося лічИТИ

Полічи, скільки намальовано різних предметів, і намалюй 

у клітинках стільки паличок.
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ВИЗнАчАєМо, хТо пЕршИй, хТо другИй,  
хТо ТрЕТій, ... , хТо осТАнній

1. Хто зображений на малюнку? Скільки їх?

2. Познач  того, хто їде першим.

Познач  того, хто їде останнім.

Познач  того, хто їде другим.

Познач  того, хто їде четвертим.
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3. Яка мавпочка йде першою? другою? третьою? остан-

ньою?

Розмалюй бантик мавпочки, що йде перед останньою 

мавпочкою, червоним кольором, а бантики сусідок другої 

мавпочки — жовтим.

4. Встанови закономірність і продовж ряд.

5. На клітинках спочатку намалюй одне яблуко, потім дві 

вишні, потім три кульки, потім чотири ялинки і, нарешті, 

п’ять квіточок.
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ВИЗнАчАєМо: дАлі, блИжчЕ,  
глИбоКо, МілКо, глИбшЕ, МілКішЕ

1. Яка тварина більша: слон чи пес? Чому на малюнку пес 

більший за слона? Обведи тваринку, яка знаходиться 

далі.

2. Хто з мишенят занурив гачок найглибше? Познач ( ). 

Обведи «хмаринкою» мишенятко, яке занурило гачок 

наймілкіше.

3. Намалюй глибоку тарілку і мілку.
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ВИЗнАчАєМо: шВИдКИй, поВільнИй, 
шВИдшЕ, поВільнішЕ

1. Розглянь малюнок.
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КлАсИфіКуєМо

1. Розділи зображені транспортні засоби за певними оз-

наками на 4 групи.

1)

2)

3)

4)
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