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ПереДМОВА

Цей ïос³бник — частина навчального коìïлексó ï³д назвоþ «Базова до-
шк³льна осв³та». Ó нього входять ïос³бники з таких наïряì³в: 

– ìатеìатика; 
– лог³ка; 
– геоìетр³я; 
– ï³знавальне читання ³ розвиток ìовлення. 
Óс³ ц³ ïос³бники сïряìован³ на ôорìóвання образного та лог³чного ìис-

лення ó д³тей, навичок розóì³ння текстó задач³ чи сóт³ ïитання. Це ³ є та осно-
ва, в³д якої залежать швидк³сть читання, вì³ння ïисати ³ взагал³ засвоєння 
óс³х шк³льних дисциïл³н. Кожен наïряìок вклþчає в себе ï’ять р³вн³в: 

 ïерший р³вень — 2+ (ор³єнтовно для 2-3-р³чних óчн³в); 
 дрóгий р³вень — 3+ (ор³єнтовно для 3-4-р³чних óчн³в); 
 трет³й р³вень — 4+ (ор³єнтовно для 4-5-р³чних óчн³в); 
 четвертий р³вень — 5+ (ор³єнтовно для 5-6-р³чних óчн³в); 
 ï’ятий р³вень — 6+ (ï³дготовка до школи). 

Ïрацþþчи з дошк³льнятаìи, не сл³д дивóватися, якщо дитина знаходиться 
на ïершоìó р³вн³ з ìатеìатики та лог³ки, ³з розвиткó ìовлення — на дрóгоìó, 
а з геоìет р³ї — на четвертоìó. Головне, щоб заняття ïриносили рад³сть, 
тобто бóли ïосильниìи ³ водночас зì³стовниìи. 

Завдання ó кожноìó настóïноìó р³вн³ складн³ш³, н³ж ó ïоïередньоìó, та 
це не головна в³дì³нн³сть. Ви ïовинн³ дотриìóватися ïринциïó: що ìолод-
ша дитина, то б³льш ексïериìентальниì ìає бóти навчання. Виконóþчи вс³ 
складн³ для розóì³ння задач³, застосовóйте ìоделþвання ситóац³ї за доïо-
ìогоþ ³грашок, а завдання з ïос³бника використовóйте як джерело ³дей для 
себе. Завдання з цих ïос³бник³в ïередбачаþть два етаïи роботи — сïочаткó 
дитина вïравляється з ïредìетаìи на стол³, а дорослий, використовóþчи 
ôорìóлþвання з ïос³бника, адаïтóє óìовó задач³ ³ндив³дóально для своєї 
дитини, доки вона не вïорається ³з завданняì. Але заïаì’ятайте, якщо ваша 
дитина легко вïоралась з одниì завданняì, це зовс³ì не означає, що так 
бóде з óс³ìа ³ншиìи задачаìи. Ïродовжóйте ïрацþвати над розвиткоì óì³ння 
застосовóвати отриìан³ знання ó зì³нених óìовах! Лише ï³сля регóлярного 
ïрактичного ìоделþвання завдань ïочинається дрóгий етаï роботи: в дитини 
сôорìóється навичка виконóвати вс³ ìан³ïóляц³ї з ïредìетаìи в óяв³.

Зазвичай батьки наìагаþться вкласти в головó дитини якнайб³льше знань. 
Та це не основна ìета роботи з дошк³льникоì. Набагато важлив³ше досягнóти 
розóì³ння дитиноþ зì³стó бóдь-якого навчального текстó, а також ïрацþвати 
над тиì, щоб дитина óявляла соб³ сóть ìатеìатичних об’єкт³в. Наïриклад, 
дитина ìоже не знати, як називається ïевна геоìетрична ô³гóра. Але коли 
вона знаходить óс³ трикóтники, в³др³зняþчи їх в³д чотири- або ï’ятикóтник³в, 
то ïодóìки ôорìóє образ трикóтника. Необх³дно, щоб дитина активно робила 
саìост³йн³ досл³дницьк³ сïроби. Ваше завдання — забезïечити óìови для 
цього.
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1 Червона ïов³тряна кóлька ï³дн³ìається вгорó, 
а синя — оïóскається донизó. Вкажи стр³лкаìи, кóди 
рóхаþться кóльки, як це зроблено б³ля хлоïчика.

2 Мóраха наìагається ï³днятися на дв³ ïод³лки вго-
рó. На ïод³лц³ якого кольорó вона оïиниться? 
Дрóга ìóраха стрибає з ïарашóтикоì донизó. Ï³д-
кресли той ïагорб, на який вона ïри зеìлиться.
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1 Ó кожн³й настóïн³й банц³ ìає бóти б³льше ôарби, 
н³ж ó ïоïередн³й. Ï³дкресли т³ банки, як³ треба 
ïоì³няти ì³сцяìи.

2 Наìалþй ст³льки хрестик³в ó кл³тинках ( ), ск³ль-
ки ïорц³й ìорозива на ìалþнкó.

3 Ï³дкресли ³грашкó, яка знаходиться на найвищ³й 
тóìб³. Обведи тó ³грашкó, ìак³вка якої найнижче.
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4 Ðозôарбóй син³ì кольороì верхнþ та нижнþ 
сìóги крайнього сïрава ïраïорця. Тó частинó, 
що залишилася, розôарбóй червониì кольороì. 
Ïраïорець ³з крóгоì розôарбóй так, щоб черво-
ного кольорó бóло б³льше, а синього — ìенше.

5 Який ïредìет знаходиться ì³ж двоìа ³ншиìи? 
Обведи той ïредìет, який знаходиться л³ворóч 
в³д бóдильника.

6 Яка тварина знаходиться всередин³ аквар³óìа? Як³ 
тварини знаходяться в кл³тц³? За ìежаìи кл³тки?
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заняття 9 (с. 20-21)

1. Завдання дóже важке, але легко вир³шóється ïрактично. Малþєте три кола, 
що ³стотно в³др³зняþться за д³аìетроì. Ïо контóрó кола з найб³льшиì д³аìетроì 
ïрокладаєте жовтó ниткó, ïо середньоìó — червонó, ³ ïо колó з найìеншиì д³а-
ìетроì — зеленó. Зайве в³др³заєте. Отриìан³ нитки дитина ïор³внþє ì³ж собоþ 
³ ïриходить до висновкó: чиì товща ìотр³йка, тиì довший ïояс. 

2-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

заняття 10 (с. 22-23)

1-5. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 
6. Д³ти, як ïравило, слóхаþть завдання з ï’ятого через десяте. Тóт часто ïро-

ïóскаþть ïовз óвагó слово «найìенше» — ³ ïоïадаþться. Якщо це станеться, бóде 
ïрив³д ïоговорити, що в завданн³ важливе кожне слово. 

заняття 11 (с. 24-25)

1-5. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 
6. Коли д³ти вир³шать óс³ завдання, заïитайте: 
— А що на ц³й стор³нц³ знаходиться ³ ïоза кл³ткоþ, ³ ïоза аквар³óìоì? 

заняття 12 (с. 26-27)

Це заняття — закр³ïлення. Óс³ завдання вже знайоì³ д³тяì. 

заняття 13 (с. 28-29)

1. Завдання, аналог³чне до вже розглянóтих. 
2. Це завдання ìайже наïевно доведеться вир³шóвати ïрактично. Дóже важ-

ливо водночас сï³вставити р³зницþ в глибин³ лóнок з р³зницеþ в довжин³ ол³вц³в. 
3. Ó ìалþнка два краї. За такого ôорìóлþвання завдання ïотр³бно в³дì³ряти 

в³дстань до найближчого краþ. 
4-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 

заняття 14 (с. 30-31)

1. Ï³сля вир³шення цього завдання заïитайте: 
— Ск³льки хрестик³в треба ïоставити, щоби їх бóло ст³льки, ск³льки кóсачок? 
— Два! 
— А клþч³в ³ кóсачок разоì? 
Якщо д³ти в³дïов³д³ не дадóть, нехай ïоставлять ïо хрестикó ï³д кожниì ³нстрó-

ìентоì, а ïот³ì ïерел³чать хрестики. 
2. Це завдання ìоже викликати трóднощ³. Тод³ вир³шóйте його ïрактично на 

ìонетках р³зних кольор³в або на ґóдзиках. 
3. Найкраща ìодель для сïрийняття таких завдань — ìонети р³зного д³аìетра. 

Монетó дóже добре видно одночасно ³ збокó, ³ згори. 
4-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 

заняття 15 (с. 32-33)

1-2. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 
3. Канат варто назвати середн³ì. Або за кольороì — жовтиì. 
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4. Ï³сля виконання завдань ïоïрос³ть оïисати цþ ïташкó, щоб її ìожна бóло 
в³др³знити в³д ³нших. 

5. Якщо завдання викликає трóднощ³, ïод³л³ть його на частини: 
— Ó який б³к дивиться л³вий гóсак? 
— Ïраворóч! 
Дорослий ìалþє ï³д гóсакоì стр³лкó вïраво. 
— А ïравий гóсак? 
— Л³ворóч. 
Малþєте стр³лкó, сïряìованó вл³во. 
— А теïер ïодивись, як сïряìован³ стр³лки. 
6. Можна розïов³сти д³тяì ïро цього краба. Його назва — ïальìовий злод³й. 

заняття 16 (с. 34-35)

Цей óрок — закр³ïлення. Óс³ завдання в ньоìó д³ти ìаþть виконати саìост³йно. 

заняття 17 (с. 36-37)

1. Найб³льше в шестерн³, що залишилася, — це її розì³ри (або д³аìетр). 
2. Крайн³й зл³ва бóдиночок ìає бóти ï³дкреслений одн³єþ рискоþ, а четвертий 

зл³ва — двоìа рискаìи. 
3. На нижн³й лежить б³льше книг, а на верхн³й б³льше стоїть. Ïри сïроб³ ïере-

рахóвати книги на нижн³й ïолиц³ варто ïоговорити ïро число «0». 
4-5. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 
6. Тóт дóже важлива аргóìентац³я дитини. 

заняття 18 (с. 38-39)

1. Ó червоноìó кол³ — весел³ крóгл³ сìайли, в синьоìó — бóдь-як³ крóгл³. Ïоза 
обоìа колаìи — квадратн³. 

2. Це ï³раì³дка ïосередин³. 
3. Н³. 
4. Важливо зрозóì³ти, що таке «навïаки» в цьоìó виïадкó. 
5-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 

заняття 19 (с. 40-41)

1. Сïочаткó завдання не викликає трóднощ³в. Але рóх ïо зиґзаґó складається 
з двох етаï³в, на як³ треба розбити завдання ó раз³ óскладнень. 

2, 4. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 
3. Дозволяє ïоговорити з дитиноþ ïро ïоняття «ïо черз³». 
5. Задачó краще вир³шóвати ïрактично, розкладаþчи ìонетки або ґóдзики 

б³ля  ìалþнка. 

заняття 20 (с. 42-43) 

1. Завдання краще вир³шóвати ïрактично, ïересóваþчи ìонетки або ґóдзики 
ïо  кл³тинках. 

2. Тóт важлива аргóìентац³я дитини. 
3-5. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих. 
6. Це ï³раì³дка ïосередин³.


