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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 Ïознач найб³льший ìалþнок.

2 З’єднай дв³ однаков³ гóсениц³.
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1 Ïташки живóть ó бóдиночках з дахаìи тако-

го кольорó, як їхнє ï³р’я. Вкажи, яка ïташка 

в якоìó бóдинкó живе.

2 Ïознач равлика, який ïовзе за ³ншиì рав-

ликоì.

3 Ïокажи, з якого бокó б³льше каченят.
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4 Ïознач їжачка, який стоїть найближче до 

яблóка.

5 Ïознач найìеншó ï³раì³дкó.

6 Ïознач ³грашкó, яка найнижче в³д ³нших.
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5. Це завдання — ïовторення. Ц³каво, чи дитина ïригадає р³зницþ ì³ж ïонят-

тяìи «довгий» ³ «короткий».

6. Ïод³бн³ завдання вже бóли, але тóт треба визначити к³льк³сть к³лець. Сïро-

бóйте р³зн³ сïособи ïор³вняння, використайте ìетоди з ïоïередн³х занять, ïозна-

чайте ïорахован³ к³льця. Головне, сïонóкайте дитинó до д³алогó ï³д час вир³шення 

завдання.

заняття 13 (с. 28-29)

1. Це нове завдання, але щоб його виконати, треба ïригадати ïоняття «вище – 

нижче».

2. Це кошеня доïоìоже ознайоìитись з такиìи ïоняттяìи, як «сóс³д» ³ «сóс³д-

н³й». Ðозставте на стол³ в ряд ³грашки ³ ïокаж³ть, що зайчик ³ ведìедик — сóс³ди:

— Ó ведìедика є ще один сóс³д.

— Як ти гадаєш, з якого бокó?

Ïот³ì зì³нþєте ïорядок ³ шóкаєте сóс³д³в ³нших ³грашок. Коли дитина це добре 

засвоїть, то ìожна ïереходити до завдання ó ïос³бникó.

3. Це нове ³ складне завдання, тóт треба знайти однаков³ ³грашки ³ вибрати тó, 

якої неìає на ïолиц³. Вир³жте к³лька квадратик³в чи крóжечк³в з ïаïерó так, щоб 

вони ìогли закрити однó ³грашкó. Як т³льки ìи знаходиìо ³грашкó знизó такó саìó, 

як на ïолиц³, то закриваєìо їх квадратикаìи. Для ïочаткó цього бóде достатньо, 

так³ завдання ще бóдóть траïлятися.

4. Це трохи óскладнене, але знайоìе завдання.

5. Ó цьоìó завданн³ ïовторþєìо ô³гóри ³ кольори.

заняття 14 (с. 30-31)

Ïряìа л³н³я. Сï³вв³дношення ô³гóр

1. Ïод³бне завдання вже бóло, але розв’язóвати його бóдеìо ïо-³ншоìó. Минó-

лого разó ìи закривали ³грашки, як³ ìали ïарó, квадратикаìи, а цього разó нехай 

ìалþк саì ïозначить їх ïальчиковиìи ôарбаìи. Ï³дказóйте йоìó, що ³грашка, 

якó в³н ïозначив, óже є, ³ ïереходите до настóïної. Це завдання треба вир³шóвати 

шляхоì ïереборó: ïочинаєте з ïершої ³грашки ³ дивитеся, чи це та ³грашка, якó 

ìи шóкаєìо? На н³й є ïозначка? Якщо неìає, йдеìо дал³. Такий шлях ïереборó 

вар³ант³в бóло б добре засвоїти ìалþков³.

2. Завдання з ï³раì³дкаìи вже бóло. Якщо ó вас є ïод³бна ï³раì³дка, то ìожете 

вир³шити завдання ïрактично.

3. Мета завдання — ïор³вняти два р³зних об’єкта, але за одн³єþ ознакоþ. Саì³ 

килиìки однаков³ за ôорìоþ ³ розì³роì, але в³др³зняþться за кольороì ³ розì³роì 

ïряìокóтники, що на них. Дитина ìає зрозóì³ти, що ìи ïор³внþєìо не весь ки-

лиìок, а лише його частинó. Тоìó варто виконати завдання ïрактично, вир³завши 

килиìки ³ ïряìокóтники з ïаïерó.

4. Завдання важке ³ об’єìне. Треба взяти к³лька крóглих каì³нчик³в чи ìонет, 

аркóш ïаïерó ³ товстий ôлоìастер. Наìалþйте ïряìó л³н³þ ³ назв³ть її. Виклад³ть 

на цþ л³н³þ в ряд каì³нчики чи ìонети. Нехай дитина саìа сïробóє викласти ка-

ì³нчики ïо л³н³ї. Ïот³ì ïереходьте до завдання з ïос³бника. Якщо дитина не зìоже 

виконати його, доставте на ìалþнкó к³лька крóг³в. Головне — ознайоìити дитинó 

з ïоняттяì «ïряìа л³н³я».

5. Завдання на ïовторення.
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заняття 15 (с. 32-33)

Ïовторення ³ закр³ïлення

1. Завдання легко ìожна зìоделþвати на стол³ ³ ï³д столоì. Береìо дв³ ³граш-

ки, однó ставиìо на ст³л, а ³ншó — ï³д ст³л. Ïросите дитинó ïринести тó, яка на 

стол³. Якщо в дитини це легко виходить, ïереносиìо ³грашки на ст³лець ³ ï³д ст³-

лець. Ïот³ì нехай дитина саìа ïоставить однó ³грашкó на ст³л, а ³ншó — ï³д ст³л.

2. Завдання на ïовторення.

3. Це завдання нехай дитина виконає саìост³йно. Не ïосï³шайте, дайте їй час 

на роздóìи. Якщо бóде важко, доïоìож³ть їй.

4-5. Завдання на ïовторення.

заняття 16 (с. 34-35)

Ïовторення ³ закр³ïлення

1. Ïод³бне завдання вже бóло. Виконати його ìожна двоìа сïособаìи. Дитина 

нехай саìа вибере сïос³б.

2. Завдання на ïовторення.

3. Ïод³бне завдання вже бóло, але тóт є ìаленьке óточнення. Ïотр³бно визна-

чити бóдинок ³ виокреìити однó з його ознак.

4. Завдання на ïовторення.

5. Щоб вир³шити завдання, в³зьì³ть кóбики, к³лька каì³нчик³в або однакових 

³грашок. Ðозставте кóбики, а на них ïоклад³ть каì³нчики. Ïот³ì один каì³нчик за-

бер³ть. Заïитайте:

— На якоìó кóбикó не вистачає каì³нчик³в?

Дайте дитин³ к³лька каì³нчик³в, нехай ïокладе на кóбик ст³льки, ск³льки не ви-

стачає.

заняття 17 (с. 36-37)

Ðозташóвання в ïростор³

1-3. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

4. Таке завдання ïотребóє ïоïередньої роботи на стол³ або на дитячоìó ìай-

данчикó. Ðозставте ³грашки на стол³ ³ ï³д столоì. Заïитайте, де яка ³грашка зна-

ходиться. Ïоïрос³ть дитинó ïоставити ще однó ³грашкó б³ля стола. Іграшки ìожна 

заì³нити на р³знокольоров³ кóбики.

заняття 18 (с. 38-39)

1. Це складне завдання. Ïор³внþєìо два ìалþнки, вони дóже ïод³бн³, але 

є ìаленька в³дì³нн³сть — одне жабеня вже не на листкó. Воно якраз стрибає ó водó.

2. Ïод³бне завдання вже бóло, в³дì³нн³сть ó тоìó, що треба ïозначити к³лька 

крóг³в.

3. Вир³шóþчи це завдання, ïригадайте, що ìи вже визначали наïряì рóхó. 

Теïер треба не т³льки визначити, але ³ ïор³вняти к³льк³сть хлоïчик³в, як³ рóхаþться 

в один б³к.

4. Дитина ìає легко визначити той кóбик, який в³др³зняється в³д ³нших. Але 

ïоставте їй заïитання:

— Чиì цей кóбик в³др³зняється в³д ³нших?

5. Завдання ïод³л³ть на два. Сïочаткó знайд³ть нижнє к³льце, а ïот³ì визначте 

його кол³р.

6. Завдання на ïовторення.


