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ЗАДАЧІ НА ОДНУ ДІЮ
1.

На галявині росло 5 квіток. 2 квітки зірвали.
Скільки квіток залишилося?
=

Відповідь:

2.

(кв.)
квітки.

На торті горіло 6 свічок. Петрик задув 3 свічки.
Скільки свічок залишилося горіти?
=

Відповідь:

(св.)
свічки.
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3.

На дереві сиділо 5 мавпочок. До них приєдналося
ще троє. Скільки тепер мавпочок на дереві?
=

(м.)

Відповідь:
4.

мавпочок.

На полиці стояло 2 книги. Поставили ще 3. Скіль
ки книжок стало на полиці?
=

(кн.)

Відповідь:
5.

На каруселі каталося 5 дівчаток і 4 хлопчики.
Скільки всього дітей каталося на каруселі?
=

Відповідь:
6.

книжок.

(д.)
дітей.

На небі пливло 3 хмаринки. Одну з них вітер про
гнав. Скільки хмаринок залишилось на небі?
=

Відповідь:

(хм.)
хмаринки.
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7.

Гуляло 5 кроликів. Двоє кроликів повернулися
в нірку. Скільки кроликів залишилося гуляти?
=

(кр.)

Відповідь:
8.

кролики.

На полиці стояло 5 плюшевих ведмедиків. Од
ного з них взяли погратися. Скільки ведмедиків
залишилося на полиці?
=

(в.)

Відповідь:
9.

ведмедики.

На маленькій груші виросло 8 плодів. Три груші
зірвали. Скільки груш залишилося на дереві?
=

(гр.)

Відповідь:
10.

груш.

Дорогою йшло двоє коней, а назустріч їм ще
четверо. Скільки коней зустрілося на дорозі?
=

Відповідь:

(к.)
коней.
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11.

Пливло по морю 5 кораблів. Три кораблі прис
тали до берега. Скільки кораблів продов
жили
плавання?
=

Відповідь:

12.

(к.)
кораблі.

На галявині росло 3 сироїжки і 4 лисички. Скільки
грибів росло на галявині?
=

Відповідь:

(гр.)
грибів.
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