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Навчально-методичний комплект з курсу “Логіка в задачах і прикладах”
включає:
1. Програму “Логіка в задачах і прикладах”.
2. Методично-дидактичний посібник “Методичні рекомендації щодо вивчення курсу “Логіка в задачах і прикладах” в 1-4 класах”.
3. Календарно-тематичне планування курсу.
4. Робочі зошити (1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.).
Програма курсу містить розділи: “Предмети серед нас. Поняття множини”;
“Судження”; “У світі цифр і чисел”; “Величини. Міри довжини, часу, об’єму, площі”; “Мандрівки геометричними стежинами”; “Задачі підвищеної складності”.
У зошитах дібрано цікаві завдання, спрямовані на вироблення в учнів уміння планувати свою роботу, виділяти істотне в логічних завданнях, порівнювати, аналізувати, що сприяє розвитку кмітливості, допитливості, винахідливості,
вмінню вести дискусії, висловлювати альтернативні думки. Виклад матеріалу
починається зі створення проблемних ситуацій, що спонукає дітей до розумової діяльності, розвиває логічне мислення.
Відповідає вимогам Державного стандарту початкової освіти та типових
освітніх програм.
Для учнів і вчителів початкових класів.
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Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.
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ДОБРОГО ДНЯ, ЛЮБИЙ ШКОЛЯРИКУ!
Я радий нашій зустрічі. Із задоволенням продовжу з тобою мандрівку країною “Логіка”. Що означає це слово, тобі вже відомо. А тепер
трохи історії.
Логіка — дуже давня наука. Її історія нараховує 2,5 тисячі років. Засновником логіки вважається давньогрецький філософ, учений Арістотель. Він народився у сім’ї лікарів, навчався у школі відомого афінського ритора Сократа і в Академії Платона, якого і вважав своїм
учителем.
На думку Арістотеля, логіка — це не окрема наука, а знаряддя всякої науки.
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УРОК 1
ÏÐÅÄÌÅÒÈ ÍÀÂÊÎËÎ ÍÀÑ.
ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Â 3 ÊËÀÑ²
Çàâäàííÿ 1. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà.
Ó ñëîâ³ ËÎÃ²ÊÀ çà íàéìåíøó ê³ëüê³ñòü ïåðåñòàíîâîê ïîì³íÿé
ì³ñöÿìè ñóñ³äí³ ë³òåðè òàê, ùîá óñ³ ãîëîñí³ ñòîÿëè ïîðÿä.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Çàâäàííÿ 2. Çíàéäè â êîæíîìó ðÿäêó “çàéâó” ô³ãóðó.
à)

á)

Çàâäàííÿ 3. Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ Ïóøê³í çàçíà÷àâ, ùî ôîðìà
àðàáñüêèõ ÷èñåë ñêëàäåíà ç òàêî¿ ô³ãóðè. Ñïðîáóé â³äøóêàòè
âñ³ öèôðè â³ä 0 äî 9.
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Çàâäàííÿ 4. ßê³ ÷èñëà çàïèñàíî â ïðÿìîêóòíèêó é ó êðóç³, àëå íå
çàïèñàíî â òðèêóòíèêó?
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Çàâäàííÿ 5. ßêîìó ñëîâó â êîæíîìó ðÿäó â³äïîâ³äàº çàøòðèõîâàíà ÷àñòèíà ô³ãóð.
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Çàâäàííÿ 6. ×è çíàºø òè, ÿêèé ö³êàâèé ñïîñ³á çàïèñó ÷èñåë ìàâ
äàâí³é íàðîä ìàéÿ? Ïîäèâèñü, ÿê çîáðàæàëè âîíè ÷èñëà â³ä 1
äî 10, ³ ñïðîáóé ñàì íàïèñàòè “ïî-¿õíüîìó” ÷èñëà â³ä 11 äî 20.
ßêùî çìîæåø, ðîçøèôðóé ¿õí³ çàïèñè.
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УРОК 18
ÃÅÎÌÅÒÐÈ×Í² Ò²ËÀ. ÊÓÁ
Íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè òè âæå îçíàéîìèâñÿ ç òàêèìè ãåîìåòðè÷íèìè ô³ãóðàìè: òî÷êà, ïðÿìà, â³äð³çîê, ëàìàíà, êðèâà, òðèêóòíèê, êîëî òîùî. Âñ³ âîíè º ïëîñêèìè. Ñüîãîäí³
ìè ïîãîâîðèìî ïðî îá’ºìí³ ô³ãóðè: ïàðàëåëåï³ïåä, êóá, ï³ðàì³äà, öèë³íäð, êîíóñ, êóëÿ. ¯õ ùå íàçèâàþòü ïðîñòîðîâèìè ô³ãóðàìè. Ðîçãëÿíü ãåîìåòðè÷í³ ò³ëà íà ìàëþíêó. ßê
áà÷èø, óñ³ âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç óæå â³äîìèõ òîá³ åëåìåíò³â, òàêèõ ÿê òî÷êà,
â³äð³çîê, êðóã, ìíîãîêóòíèê.

Çàâäàííÿ 1. Ïðîâåäè ñòð³ëêó â³ä íàçâè îá’ºìíî¿ ô³ãóðè äî ¿¿ çîáðàæåííÿ, à ïîò³ì äî ïëîñêî¿ ãåîìåòðè÷íî¿ ô³ãóðè, ÿêà º ¿¿
åëåìåíòîì.
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Çàâäàííÿ 2. Ðîçãëÿíü êóá. Âèâ÷è íàçâè éîãî åëåìåíò³â. Ïîäóìàé, ñê³ëüêè äðîòó ïîòð³áíî âçÿòè, ùîá çðîáèòè êàðêàñ êóáà
ç³ ñòîðîíîþ çàâäîâæêè 3 ñì.
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Ãðàíü (...)

Ðåáðî (...)

Âåðøèíà (...)

Çàâäàííÿ 3. Ãðàþ÷èñü ó ð³çí³ íàñò³ëüí³ ³ãðè, òè
âèêîðèñòîâóºø ãðàëüíèé êóáèê. Ðîçãîðòêà
ÿêîãî êóáèêà çîáðàæåíà íà ðèñóíêó?

Çàâäàííÿ 4. Òè êîòèø êóáèê, ïîâåðòàþ÷è éîãî ÷åðåç ðåáðî â íàïðÿìêó, âêàçàíîìó ñòð³ëî÷êîþ. Ñê³ëüêè êðàïîê òè ïîáà÷èø íà
âåðõí³é ÷àñòèí³ êóáèêà â òîé ìîìåíò, êîëè â³í çàéìå êâàäðàò,
ïîçíà÷åíèé ç³ðî÷êîþ (*)?

Çàâäàííÿ 5. Öàð³âíà Íåñì³ÿíà äèâèòüñÿ â êâàäðàòíå äçåðêàëî ç³
ñòîðîíîþ 1 äì. Ñê³ëüêè êâàäðàòíèõ ñàíòèìåòð³â ñòàíîâèòü â³ääçåðêàëåííÿ ¿¿ îáëè÷÷ÿ, ÿêùî âîíî çàïîâíþº âñþ éîãî ïëîùó?
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Çàäà÷à 6. Â³äñòàíü ó 20 êì òóäè, à ïîò³ì — íàçàä âåðøíèê ïðî¿õàâ
çà 4 ãîä. ßêà áóëà øâèäê³ñòü âåðøíèêà?

Â³äïîâ³äü.__________________________________________________
Çàäà÷à 7. Â³äñòàíü ì³æ ì³ñòàìè äîð³âíþº 72 êì. Ç ÿêîþ øâèäê³ñòþ éøîâ ïîòÿã, ÿêùî òðåòèíó ö³º¿ â³äñòàí³ â³í ïîäîëàâ çà
12 õâ?

Â³äïîâ³äü.__________________________________________________
Çàäà÷à 8. Øâèäê³ñòü òå÷³¿ ð³÷êè äîð³âíþº 5 êì/ãîä. Êàòåð ïðîïëèâ
çà òå÷³ºþ ð³÷êè 180 êì çà 6 ãîäèí, à ïîò³ì òó ñàìó â³äñòàíü ó
çâîðîòíîìó íàïðÿì³. Ñê³ëüêè ãîäèí êàòåð éøîâ ïðîòè òå÷³¿?

Â³äïîâ³äü.__________________________________________________
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Çàäà÷à 9. Ïîðîñÿòà Í³ô-Í³ô ³ Íóô-Íóô á³ãëè â³ä âîâêà äî áóäèíî÷êà Íàô-Íàôà. Âîâêîâ³ á³ãòè äî ïîðîñÿò (ÿêáè âîíè ñòîÿëè) 4 õâèëèíè. Ïîðîñÿòàì á³ãòè äî áóäèíî÷êà 6 õâèëèí. Âîâê
á³æèòü ó 2 ðàçè øâèäøå, í³æ ïîðîñÿòà. ×è âñòèãíóòü ïîðîñÿòà
äîá³ãòè äî áóäèíî÷êà Íàô-Íàôà?

Â³äïîâ³äü.__________________________________________________
Çàäà÷à 10. Ìóðàøêà õîäèëà â ãîñò³ â ñóñ³äí³é ìóðàøíèê. Òóäè
âîíà éøëà ï³øêè, à íàçàä ¿õàëà. Ïåðøó ïîëîâèíó øëÿõó âîíà
¿õàëà íà ãóñåíèö³ â 2 ðàçè ïîâ³ëüí³øå, í³æ éøëà ï³øêè. À äðóãó ïîëîâèíó øëÿõó âîíà ¿õàëà íà êîíèêó-ñòðèáóíö³ â 5 ðàç³â
øâèäøå, í³æ éøëà ï³øêè. Íà ÿêó ÷àñòèíó øëÿõó Ìóðàøêà âèòðàòèëà ìåíøå ÷àñó?

Â³äïîâ³äü.__________________________________________________

94

