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№ 10

1. Розглянь короткий запис задачі.

   Було — 15 слів

   відгадав — 10 слів

   залишилося — ?

2. Розв’яжи задачу самостійно.

 Поміркуй! після того, як  Дениско відгадав 10 слів, йому залишилося 
відгадати менше чи більше слів, ніж було? (Менше.)

 Отже, якою дією розв’яжеш задачу? (Дією віднімання.)

3. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

    –  =  (сл.)

Відповідь: хлопчикові залишилося відгадати  слів.

№ 19

1. Розглянь короткий запис задачі.

   Олег — 18 к.

   Дмитро — ?, на 3 к. менше.

2. Розв’яжи задачу самостійно.

 Міркуй так! На 3 кеглі менше — означає відняти 3.

3. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

   –  =  (к.)

Відповідь: Дмитро збив   кеглів.

№ 26

1. Розглянь короткий запис задачі.

   1 п. — 14 кн.

   2 п. — ?, на 2 кн. більше      
?
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2. Міркуй так! Чи можеш знайти відповідь на перше запитання? (Так.) 
як саме? (До 14 додам 2.) Чому виконаєш дію додавання? (Бо ві-
домо, що на 2 книги більше.) про що дізнаєшся, виконавши цю дію 
додавання? (Скільки книг стало на другій полиці.)

3. Чи можеш тепер дати відповідь на друге запитання? (Так.) як саме?  
(До 14 додам число, яке знайшов у ході обчислення першого виразу.) 
про що дізнаєшся, обчисливши цей вираз? (Скільки книг стояло на 
двох полицях разом.)

4. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

 1)  +  =  (кн.) — на другій полиці;

 2)  +  =  (кн.) — на двох полицях разом.

 Відповідь: на другій полиці стояло  книг; на двох полицях разом 
стояло  книг.

№ 36

1. Розглянь короткий запис задачі.

   прочитав — 15 ст.

   залишилося — ?, на 5 ст. менше               
 ?

2. Міркуй так! Чи можеш дати відповідь на перше запитання? (Так. Від 15 
відніму 5.) Чому виконаєш дію віднімання? (Бо відомо, що на 5 сторі-
нок менше.) про що дізнаєшся, виконавши дію віднімання? (Скільки 
сторінок залишилося прочитати Артему.)

3. Чи можеш тепер дати відповідь на друге запитання? (Так. До 15 
додам число, яке знайшов у ході обчислення першого виразу.) про 
що дізнаєшся, обчисливши цей вираз? (Скільки всього сторінок у 
цій книжці.)

4. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

 1)  –  =  (ст.) — залишилося прочитати;

 2)  +  =  (ст.) — у цій книжці.

 Відповідь: артему залишилося прочитати  сторінок; у цій книжці 
всього  сторінок.
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№ 43

1. Розглянь короткий запис задачі.

   Горішків —  30

   Грибів — 20             
 на ? більше

2. пригадай, як дізнатися, на скільки одне число більше, ніж інше. (Щоб 
дізнатися, на скільки одне число більше, ніж інше, треба від більшого 
числа відняти менше.)

3. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

   –  =  (г.) 

 Відповідь: білочка зібрала на  горішків більше, ніж грибів.

№ 51

1. Що означає накреслити відрізок, на 2 см довший за інший? (Довжи-
на другого відрізка має бути на 2 см більша, ніж довжина першого 
відрізка.)

2. Оскільки довжина першого відрізка не задана, ми можемо її вибра-
ти довільно. припустімо, довжина першого відрізка 6 см. знайди 
довжину другого відрізка.

     + 2 =  (см)

3. Накресли ці два відрізки.

№ 59

1. виміряй довжину відрізка АВ, даного в підручнику.

2. пригадай, що означає накреслити відрізок, на 1 см коротший від даного. 
(Довжина відрізка має бути на 1 см менша, ніж довжина даного.)

     – 1 =  (см)

 запиши знайдене число в дециметрах і сантиметрах.

   см =  дм  см

3. Накресли цей відрізок KN.
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№ 68

1. Розглянь короткий запис задачі.

   Блакитних — 20 н.

   Жовтих — ?                  
  25 н.

2. Розв’яжи задачу самостійно.

 Вказівка. як знайти невідомий доданок? (Щоб знайти невідомий 
доданок, треба від суми відняти відомий доданок.)

3. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

   –  =  (н.)

 Відповідь: у намисті асі було  жовтих намистинок.

№ 78

1. Розглянь короткий запис задачі.

   Довжина першого відрізка — 4 см

   Довжина другого відрізка — ?             
1 дм

2. Розв’яжи задачу самостійно.

 пригадай! як знайти невідомий доданок? (Щоб знайти невідомий 
доданок, треба від суми відняти відомий доданок.)

 Вказівка. 1 дм = 10 см

3. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

   –  =  (см)

 Відповідь: довжина другого відрізка  сантиметрів.

4. Накресли цей відрізок.

№ 85

1. Розглянь короткі  записи задач (підручник, с. 19).

2. Розв’яжи першу задачу.
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 поміркуй! якою дією знайдеш кількість метрів, що залишилися? (Дією 
віднімання.)

   –  =  (м)

 Відповідь: залишилося  метрів ситцю.

3. Розв’яжи другу задачу.

 поміркуй! якщо від  кількості  метрів, що були, відняли 8 м і одержали 
70 м, то це невідоме число має бути більшим чи меншим? (Більшим, 
бо від нього віднімали.) То якою дією отримаємо більше число? (Дією 
додавання.)

  +  =  (м)

 Відповідь: було  метрів ситцю.

4. порівняй ці задачі.

 Вказівка. порівняти задачі означає вказати, що в них спільне та чим 
вони відрізняються.

Спільне Відмінне

1. Умова задачі.

2. Числові дані.

3. Відношення між 
числовими да-
ними.

4. Запитання.

5. Розв’язання.

6. Відповідь.

1. В задачі йдеться 
про ситець.

2. Продали 8 м.

3. ...

1. Різні запитання.

2. Різні розв’язання.

3. Різні ...

4.

 Висновок. Те, що в першій задачі невідоме, в другій задачі — відоме, 
і навпаки. про такі задачі говорять, що вони взаємообернені.
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№ 93

1. Розглянь короткий запис задачі.

   Було — 48 ст.

   прочитав — ?

   залишилося — 15 ст.

2. поміркуй! якою дією знайдеш кількість сторінок, які прочитав сер-
гійко? (Дією віднімання.)

3. перевір правильність розв’язання задачі за схемою.

   –  =  (ст.)

 Відповідь: сергій прочитав  сторінок.

№ 100

1. склади і розв’яжи задачі за схемами (підручник, с. 21).

2. задача 1 може бути такою.

 в трамваї їхало 9 пасажирів. Коли декілька пасажирів вийшло, у трам-
ваї залишилося 6 пасажирів. скільки пасажирів вийшло з травмая?

      –  =  (п.)  

 Відповідь: з трамвая вийшло  пасажири.

3. задача 2 може бути такою.

 У гуртку з малювання займалося 7 дівчаток і 3 хлопчики. скільки всього 
дітей займалося в гуртку з малювання?

   +  =  (д.)

 Відповідь: у гуртку з малювання займалося  дітей.

№ 108

 пригадай!  1 м = 10 дм

     1 грн = 100 к.
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№ 109

1. склади і розв’яжи задачі за малюнками (підручник, с. 22).

2. задача 1 може бути такою.

 У більше відро налили 10 л води. скільки літрів води налили в менше 
відро, якщо всього використали 16 літрів води?

   –  =  (л)

 Відповідь: у менше відро налили  літрів води.

3. задача 2 може бути такою.

 У більше відро налили 10 л води, а в менше — 6 л. На скільки менше 
літрів води налили в менше відро?

   –  =  (л)

 Відповідь: у менше відро налили на  літри води менше, ніж у більше.

№ 116

1. виміряй довжину даного відрізка.

2. пригадай, що означає накреслити відрізок, на 3 см коротший за да-
ний. (Довжина відрізка має бути на 3 см менша, ніж довжина даного.)

   – 3 =  (см)

 Накресли цей відрізок.

3. пригадай, що означає накреслити відрізок, на 3 см довший за даний. 
(Довжина відрізка має бути на 3 см більша, ніж довжина даного.)

   + 3 =  (см)

 Накресли цей відрізок.

№ 117

 пригадай!  1 дм = 10 см

     1 м = 100 см

     1 м = 10 дм


