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Передмова для дорослих
Зошит з математики для 1 класу (частина 2) містить на
вчальний матеріал, що відповідає новій базовій програмі Мі
ністерства освіти і науки, молоді та спорту України і підручнику
“Математика. 1 клас” (автори Будна Н.О., Беденко М.В.).
Кожна сторінка зошита (за винятком сс. 40–41) — це урок,
причому теми уроків у зошиті й підручнику аналогічні. Про
поновані завдання спрямовані на формування й закріплення
арифметичних навичок та розвиток математичних уявлень
наймолодших школярів, а також на вивчення нового матеріалу
через практичну діяльність.
Більшість сторінок містить вільні клітинки, на яких учні можуть
виконувати додаткові завдання.

Умовні позначення
— порівняй;		

— кругові приклади.
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ЗАДАЧА
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На шахівниці стояло 4 пішаки. Три пішаки
забрали. Скільки пішаків залишилося на
шахівниці?
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Накресли трикутник, більший за даний.
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Гривня

1

1 грн =

2

Підкресли потрібну відповідь.
Діти знайшли скарб, у якому було 3 золоті та
4 срібні монети, а бронзових стільки, скільки
золотих і срібних монет разом. Скільки сріб
них монет було у скарбі?

3

На вулиці горіло 6 жовтих ліхтарів,
а червоних — на 3 менше. Скільки
червоних ліхтарів горіло на вулиці?
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Додавання ТА віднімання
чисел частинаМИ

1

В іграшковому магазині було 4 літаки, 3 вер
тольоти, а вітрильників стільки, скільки літа
ків і вертольотів разом. Скільки вітрильників
було в магазині?

2

8–6=8–3–3=

4+6=4+3+3=

9–8=9–4–4=

5+4=5+2+2=

3

Накресли прямокутник із 8 клітинок, який
можна було б розділити на 2 квадрати.
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Віднімання двоцифрових чисел
(загальний випадок)

1

86–50=

67–40=

86–5=

67–4=

86–55=

67–44=

2

Над квітами літало 5 жовтих,
3 чер
воні та 10 білих метеликів.
Скільки всього метеликів літало над
квітами?

3

Розфарбуй тільки циліндри.
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Невідомий від’ємник

1

2

32+

=68

–26=72

+14=56

95–

=24

–12=54

58–

=31

У класі 5 хлопчиків уміють плава
ти, 3 хлопчики вчаться плавати,
а 4 хлопчики не вміють плавати.
Домалюй діаграму.
Кількість
хлопчиків

3

Хлопчики,
які не вміють
плавати

Хлопчики,
які вчаться
плавати

Хлопчики,
які вміють
плавати
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4
3
2
1

Довжина парти 9 дм, а ширина — на 3 дм
менша. Яка ширина парти?
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