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Про Лисичку
Лисичка та Вовк увесь день ловили рибу і разом спіймали 100 рибин. На скільки більше рибин упіймала
Лисичка, якщо Вовк спіймав 20?

Зі 100 рибин, виловлених разом, Лисичка взяла собі
80 своїх, та ще 12 випросила у Вовка. Скільки рибин
залишилось у Вовка?
Наступного разу Вовк вирішив порибалити сам. Першого дня він упіймав 35 рибин, другого дня — на
16 рибин більше, ніж першого, а третього — на 42 рибини більше, ніж другого. Скільки рибин упіймав Вовк
третього дня?
Лисичка на риболовлі спіймала 23 рибини, але забрати
змогла лише 2 відра з 9 рибками у кожному. Скільки
рибин їй довелося відпустити назад у воду?
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У селі 96 дворів. У
25 дворах Лисичка взяла по гусочці, у 35 інших дворах — по курочці. Скільки дворів
Лисичка не встигла
обікрасти?
У Лисички жили 60 домашніх птахів. 18 із
них втекли у село, та вона обзавелась ще 26 птахами.
Скільки птахів тепер доглядає Лисичка?
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Про Котигорошка
Котигорошко найнявся пасти 58 драконів. 23 дракони
намагалися втекти від нього, але 19 із них Котигорошко повернув назад. Скільки драконів зумів повернути
Котигорошко?
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Рогатий дракон вирішив позмагатися з Котигорошком.
У цьому поєдинку він втратив 9 із 14 своїх рогів. На
скільки менше рогів зберіг дракон, ніж втратив?
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Із 49 драконів, приручених Котигорошком, 15 нав
чилися перевозити людей, на 24-х може їздити лише
Котигорошко, а решту приручити поки що не вдалося.
Скільки неприручених драконів у стаді?
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У Котигорошка є 54 булави. 28 із них — бойові, а решту він використовує для випасання драконів. Скільки булав використовує Котигорошко для випасання
драконів?

11

Колосок
Мишенята Круть, Верть і півник Голосисте Горлечко
зірвали разом 89 стручків квасолі. Скільки стручків
зірвав півник, якщо мишенята зірвали по 7 стручків
кожен?
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Мишенята Круть і Верть просили у Півника по 23 пиріжки кожен, а отримали по 7 пиріжків. На скільки
менше пиріжків мишенята отримали, ніж просили?
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Мишенята Круть і Верть повинні були посадити 75 гарбузових насінин. Скільки насінин вони посадили, якщо
кожен з’їв по 18 насінин?
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Круть подарував Півнику на день народження 16 подарунків, Верть — ще 18, а 54 подарунки мишенята
принесли разом. Скільки подарунків отримав Півник?
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Після святкового обіду півник Голосисте Горлечко доручив мишенятам Круть і Верть помити по 36 тарілок.
42 тарілки вони розбили. Скільки тарілок уціліло?
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Троє друзів збирали колорадських жуків на картоплі. Круть зібрав 24 жуки, Верть — 17, а півник — на
45 жуків більше, ніж мишенята разом. Скільки жуків
зібрав півник?
Маша і ведмідь
Маша пошила для ведмедів
14 наволочок, 18 простирадл,
а рушників стільки, скільки
наволочок і простирадл разом. Скільки всього речей
пошила Маша?
Маша випікає
ведмедям тістечка. Ведмедеві-татові вона спекла 18 тістечок, мамі-ведмедиці — 22,
а Мишкові-ласуну — на 14 тістечок більше, ніж його
батькам. Скільки тістечок спекла Маша Мишкові-ласуну?
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