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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 На корабликó ìаþть ï³дняти ïраïорець одного 
кольорó. Ï³дкресли цей ïраïорець.

2 ¯жачок óчора в³дкрив 2 нов³ з³рки, а сьогодн³ — 
на однó б³льше. Вчорашн³ з³рочки їжачок наìалþ-
вав ó вигляд³ таких значк³в ó кл³тинках. Доìалþй 
до них сьогодн³шн³ з³рочки.
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1 Червон³ ³ син³ кóльки важать на вагах. Яких кó-
льок треба досиïати, щоб зр³вноважити ваги?

2 Наìалþй хрестик³в на 4 ìенше, н³ж ïорц³й ìоро-
зива.

3 За двоìа ïарканаìи сховалося 4 зайц³в. Чи ìож-
на сказати, що за кожниì ïарканоì сховалось 
ïор³внó зайц³в?
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4 Чолов³чки вирóшили в р³зний час зл³ва наïраво. 
Обведи того чолов³чка, який вийшов ран³ше, коли 
в³доìо, що вони не ïереганяли один одного.

5 Ск³льки тþльïан³в на ìалþнкó? Ск³льки нарцис³в? 
Ск³льки гербер? Ск³льки всього кв³т³в?

6 Наìалþй ïраïори на вежах так, щоб кожного 
видó бóла однакова к³льк³сть.

7 Яка тварина насïравд³ б³льша: слон чи собака? 
Чоìó на ìалþнкó собака б³льший в³д слона?
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6. Ðозв’язавши завдання, ïоставте ще одне заïитання:
— Чи ìожна зр³вняти к³льк³сть вагон³в ó ïоїздах, ïереставляþчи їх з одного ïоїзда 

на ³нший?

заняття 11 (с. 24-25)

1-3. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
4. Д³ти легко вир³шóþть це завдання. Однак заïитання «Чоìó?», «Як це довести?» 

заганяþть ó глóхий кóт не лише д³тей, але й б³льш³сть батьк³в. Доведення — в³д сóïро-
тивного. Якби ïершиì ïочав йти червоний чолов³чок, то в³н би якийсь час рóхався, 
ïоки зелений стояв. Через деякий час в³н би обов’язково виявився ïоïередó зеленого, 
а оск³льки н³хто н³кого не обганяв, то червоний чолов³чок так би ³ залишився ïоïередó.

Але ïоïередó зелений чолов³чок. Отже, в³н ïочав йти ïерший.
Саìост³йно ïобóдóвати ланцþжок таких óìовивод³в для дошк³льнят — завдання 

незд³йсненне. Але ознайоìити д³тей з ïобóдовоþ таких ïосл³довних óìовивод³в досить 
корисно. Тоìó ìи їх ³ наводиìо.

5-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
7. Дошк³льнята часто не розóì³þть ïерсïективи. Але те, що бóдинки ³ велик³ твари-

ни здалекó видаþться ìаленькиìи, вони то ïоì³чаþть, то забóваþть. Якщо є ïотреба 
ï³дгадати д³тяì ïро ïерсïективó, то ï³двед³ть їх до в³кна ³ ïоïрос³ть закрити долонькоþ 
в³ддалений бóдинок чи автоìоб³ль.

заняття 12 (с. 26-27)

1-4. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
5. Ðозв’язавши задачó, заïитайте в дитини:
— Чого бракóє, щоб з³брати три ïоїзди?
— Двох ïаровоз³в! (Або теïловоз³в, як на ìалþнкó).
6. Ïодв³йне ïор³вняння — це важко для дошк³льнят. Завдання сïрощóється, коли 

його розд³лити на дв³ частини:
— Який ол³вець найдовший?
— Який ол³вець найкоротший?
— Який ол³вець не найдовший ³ не найкоротший?
7. Чиìало ïос³бник³в для д³тей вчать розр³зняти ïоняття «один – багато». Але 

багато — це ск³льки? І. Ô. Шариг³н з цього ïриводó казав, що ³ одна ìóха в сóï³ — це 
занадто багато. Тоìó ìи ôорìóлþєìо це завдання б³льш нейтрально.

Дитина легко в³дшóкóє на ìалþнкó горобц³в. Варто ïоставити таке заïитання:
— А кв³точок?
Ôокóс ó тоìó, що ïро кв³ти не заïитóþть «кого». Такó ôорìó використовóþть до 

лþдей ³ тварин. Звичайно, якщо кв³ти — казков³ ïерсонаж³, як ягоди, овоч³ ³ ôрóкти 
в казц³ «Ïригоди Цибóл³но», то ïро них також ìожна заïитóвати «Кого?». А звичайн³ 
кв³ти — це не «хто», а «що».

заняття 13 (с. 28-29)

1-5. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
6. Ó цьоìó завданн³ треба зробити виб³р з чотирьох вар³ант³в, до того ж використа-

ти розв’язок ïоïереднього завдання. Але ï³сля аналог³чних, хоч ³ ïрост³ших, завдань 
д³ти, як ïравило, виконóþть його. Якщо ж виникаþть трóднощ³ — ïод³л³ть завдання на 
частини.

7. Як не дивно, складн³сть задач³ в тоìó, що не ïотр³бно обчислþвати. Частина 
д³тей, не дослóхавши óìовó задач³ до к³нця, ïочинає обчислþвати. І на цьоìó ïоïада-
ється.
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заняття 14 (с. 30-31)

1-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
7. Забрати треба зелений ол³вець, щоб ïор³вняти жовтий з червониì. Так³ д³ї 

ïотребóþть глибокого розóì³ння сóт³ завдання.
8. Д³ти вже ï³дзабóли ïро ваги, тоìó їì сïодобається ïрактичне зважóвання (ó рó-

ках) ïредìет³в з р³зноþ вагоþ, до того ж к³лькох ïредìет³в разоì. Дорослиì очевидно, 
що ìаси ïредìет³в додаþться, коли їх ïоставити разоì на чашó ваг. А щоб д³ти д³йшли 
до такого ж висновкó, вони ìаþть ïотриìати в рóц³ дек³лька ïредìет³в в одноìó 
ïол³етиленовоìó ïакет³.

заняття 15 (с. 32-33)

1-5. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
6. Щоб вир³шити це завдання, дитина ìає ïоставити себе на ì³сце ïерсонаж³в. 

Якщо для неї це складно, в³дтвор³ть óìовó завдання з ³грашок.
7. Чоìóсь д³ти часто ïроïóскаþть слово «найкоротший» ³ вир³шóþть завдання 

неïравильно.
8. Ðозв’язавши задачó, заïитайте:
— Якби лизóн захот³в стати лþдиноþ, то як³ б частини його т³ла виявилися зай-

виìи?

заняття 16 (с. 34-35)

Цей óрок — закр³ïлення. Óс³ завдання д³тяì знайоì³.

заняття 17 (с. 36-37)

1. Важливо, щоб д³ти ïоì³тили, що наìистини однаков³ ³ ì³ж ниìи неìає ïроì³жк³в. 
Тод³ довжина наìиста ïов’язана з к³льк³стþ наìистин ó ньоìó.

2-4. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
5. Щоб вир³шити це завдання, дитина ìає ïоставити себе на ì³сце ïерсонаж³в. 

Якщо для неї це складно, в³дтвор³ть óìовó завдання з ³грашок.
6. Ïотреба об’єднати ïодóìки кв³ти ³ ïлоди ìоже викликати в д³тей трóднощ³.
7. Щоб вир³шити це завдання, дитина ìає ïоставити себе на ì³сце ïерсонаж³в. 

Якщо для неї це складно, в³дтвор³ть óìовó завдання з ³грашок.

заняття 18 (с. 38-39)

1. Д³ти ìаþть ïоì³тити, що ïоле кл³тчасте. Ïо кл³тинках легко визначити розì³ри 
кóльок ³ лóнок.

2. Завдання неважке, хоча ìожна заïлóтатися ó ôорìóлþванн³.
3. Щоб вир³шити це завдання, дитина ìає ïоставити себе на ì³сце ïерсонаж³в. 

Якщо для неї це складно, в³дтвор³ть óìовó завдання з ³грашок.
4-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

заняття 19 (с. 40-41)

1. Чиìало д³тей не розóì³þть слова «ìак³вка».
2. Д³ти ìаþть зрозóì³ти, що чиì коротший ол³вець, тиì ì³лк³ша заглибина. Ви-

значити це в³зóально досить важко. А наочний ìалþнок на це ïровокóє.
3-8. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

заняття 20 (с. 42-43)

Цей óрок — закр³ïлення. Óс³ завдання д³тяì знайоì³.


