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Задача № 9 (с. 4)

КартКа 1

1. Прочитай задачу № 9.

2. Розв’яжи задачу діями з поясненням.

3. Вкажи вираз, який є відповіддю на запитання задачі.

1) 40 + 20     3) 40 + 20 + 30    5) 30 + 20 – 40          
2) 40 – 20     4) 20 + 40 – 30              6) 30 + 40 – 20

4. Які ще запитання можна поставити до умови цієї задачі?

КартКа 2
1. Прочитай задачу № 9. Заповни пропуски в короткому записі 

задачі.
   Огірків —  
   Помідорів —  
   Яблук —  

2. Розв’яжи задачу окремими діями з поясненням.

КартКа 3
1. Прочитай задачу № 9. Розглянь короткий запис задачі.

    Огірків —  20
    Помідорів — 40
    Яблук —  30

2. Розв’яжи задачу окремими діями з поясненням. Будь уважний! 
Яблука не належать до овочів. 

 Вказівка. Щоб дізнатися, на скільки  одне число більше від ін-
шого, треба від більшого числа відняти менше.

на ? більше

на ? більше
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Задача № 10 (с. 4)

КартКа 1

1. Прочитай задачу № 10.

2. Розв’яжи задачу (усно) діями, а розв’язання запиши виразом.

3. Додатково дізнайся, у скільки разів більше молока надоїли від 
корови, ніж від кози.

КартКа 2
1. Прочитай задачу № 10.

2. Заповни пропуски в короткому записі задачі.

    Вівця —   л

    коза —   л

    корова — ? л, на  л більше, ніж від в. і к.

3. Розв’яжи задачу діями з поясненням.

4. Додатково дізнайся, на скільки менше літрів молока надоїли від 
вівці і кози, ніж від корови.

КартКа 3

1. Прочитай задачу № 10.

2. Розглянь короткий запис задачі.

    Вівця — 1 л

    коза — 3 л

    корова — ? л, на 20 л більше, ніж від в. і к.

3. В першій дії дізнайся, скільки літрів молока надоїли від вівці і кози.
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   Спільне:     Відмінне:

  а) В усіх задачах йдеться  а) В задачах 1 і 3 числа

   про полиці з книжками.  однакові, а в задачі 3 —

      буквенні дані.

  б) Розв’язання... б) В задачах 2 і 3 однакові

      зв’язки (менше), а в за-

      дачі 1 — більше.

  в) Запитання ... в) Відповіді ...

Задача № 602 (с. 94)

КартКа 1

1.  Прочитай і розв’яжи задачу № 602.

2*. Склади і розв’яжи обернені задачі.

КартКа 2

1.  Прочитай і розв’яжи задачу № 602.

2*. Склади і розв’яжи обернені задачі. Скористайся короткими  
 записами цих задач.

Обернена задача 1

Було —  ст.

Прочитала —  ст.

Залишилося — ?

Обернена задача 2

Було — ?

Прочитала —  ст.

Залишилося —  ст.



90

КартКа 3

1.  Прочитай і розв’яжи задачу № 602.

  Скористайся коротким записом.

Було — 640 ст.

Прочитала — ? ст.

Залишилося — 340 ст.

2*. Склади і розв’яжи обернені задачі. Скористайся короткими  
 записами цих задач.

Обернена задача 1

Було — 640 ст.

Прочитала — 300 ст.

Залишилося — ?

Обернена задача 2

Було — ?

Прочитала — 300 ст.

Залишилося — 340 ст.

Задача № 609 (с. 95)

КартКа 1

1. Прочитай задачу № 609.

2. Розв’яжи задачу, склавши вираз.

3. Склади подібну задачу про  пошиття великих і малих підковдр 
за виразом (24 : 6 + 1)  ⋅  7.

4. Розв’яжи цю задачу окремими діями з поясненням.
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КартКа 3

1. Прочитай задачу № 1168.

2. Заповни пропуски в короткому записі задачі.

      72 дн. — по  кг

      ? дн. — по 8 кг

3. Розв’яжи задачу за планом і схемою.

План

  1) Скільки кілограмів вугілля витратять за 72 дні?

  2) На скільки днів вистачить вугілля, якщо щодня витрачати по 8 кг?

      1)   ⋅   =  (кг)

      2)   :  8 =  (дн.)

4. Склади вираз.

Задача № 1169 (с. 174)

КартКа 1

1. Прочитай задачу № 1169.

2. Розглянь короткий запис задачі.

    300 ж. — 1 кг

    ? ж. — 2 кг

    Не зійшло —  усіх жолудів.

    Зійшло — ?

3. Розв’яжи задачу діями з поясненням.

КартКа 2

1. Прочитай задачу № 1169.
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2. Розглянь короткий запис задачі.

    300 ж. — 1 кг

    ? ж. — 2 кг

    Не зійшло —  усіх жолудів

    Зійшло — ?

3. Розв’яжи задачу діями за планом.

План

  1) Скільки жолудів у 2 кг?

  2) Скільки жолудів не зійшло?

  3) Скільки жолудів зійшло?

КартКа 3

1. Прочитай задачу № 1169.

2. Розглянь короткий запис задачі.

    300 ж. — 1 кг

    ? ж. — 2 кг

    Не зійшло —  усіх жолудів

    Зійшло — ?

3. Розв’яжи задачу діями за планом і схемою.

План

  1) Скільки жолудів у 2 кг?

  2) Скільки жолудів не зійшло?

  3) Скільки жолудів зійшло?

      1) 300  ⋅   =  (ж.)    

      2)   :  10 =  (ж.)

      3)   –   =  (ж.)
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