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тема 1. Числа першого десятка.  
ВластиВості предметіВ.  

геометриЧні фігури. ВелиЧини

1.
1. Записати цифрами числа: один; три; два.
2. Записати число, яке передує числу 3; 4; 2.
3.   Троє рідних братів мають по одній сестрі. Скільки дітей  

 у сім’ї? 
   П’ятеро пасажирів їхали в поїзді 4 години. Скільки 
       годин їхав у поїзді кожен пасажир?

2.
1. Записати пропущені цифри.
 , 2, , , 5, 6, .
2. Записати “сусідів” числа 6; числа 2.
3. до 5 додати 1; до 4 додати 1; до 2 додати 1.

3.
1. Записати підряд усі числа від 4 до 6.
2. Записати “сусідів” числа 6.
3. Задача. Скільки сонечок на небі? Скільки очей у сови? 

Скільки ніг у людини? Скільки копит у коня?

4.
1. Записати число, яке передує 7; 3.
 Записати число, яке слідує за 4; 7.
2. Записати відповіді до прикладів:  5 + 1;    3 + 1;    6 + 1.
3. Задача. у коробці було 5 кольорових і 1 простий олівець. 

Скільки всього олівців було в коробці?

5.
1. Записати у зворотному порядку числа від 10 до 6.
2. Перший доданок — 3, другий — 1. Записати суму.
3. Від 9 відняли 1. Записати результат.
4. Від 6 відняли 6. Записати відповідь.
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5. Задача. на тарілці лежало 7 пиріжків. За обідом усі пиріжки 
з’їли. Скільки пиріжків залишилося на тарілці?

6.
1. Записати цифрами числа: дев’ять, вісім, п’ять, десять, два, три.
 Підкреслити найменше.
2. Записати з ряду чисел попереднього завдання числа, менші 

від 8.
3. Задача. у квартирі було три кімнати. Із однієї кімнати зро-

били дві. Скільки кімнат стало в квартирі?

тема 2. додаВання і Віднімання В межах 10

7.
1. Записати цифрами числа: п’ять, сім, вісім, один, два, шість.
 Підкреслити найбільше число. 
2. Записати “сусідів” найбільшого числа з ряду чисел поперед-

нього завдання. 
3. Скласти і записати два приклади на додавання і два приклади 

на віднімання, використовуючи число 8.

8.
1. Записати відповіді.
 — Збільшити на 2 числа: 1, 2, 8, 7.
 — Зменшити на 4 числа: 4, 8, 6, 9.
2. накреслити два відрізки: довжина одного 5 см, а другого — на  

2 см більша. 
3. Задача. Олег намалював 9 кружечків, а Оксана — на 2 мен-

ше. намалювати стільки кружечків, скільки їх намалювала 
Оксана.

9.
1. Записати вирази та обчислити їх.
 — Різниця чисел 9 і 3;
 — сума чисел 2 і 8;
 — різниця чисел 4 і 4;
 — сума чисел 5 і 0.
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2. Задача. андрій намалював 8 квадратів, а Василь — 6. на 
скільки менше квадратів намалював Василь?

10.
1. Записати три приклади на додавання з відповіддю 5. 
2. Записати “сусідів” числа 10.
3. Задача. Мама купила 6 кг капусти і 4 кг огірків. Скільки 

кілограмів овочів купила мама?

11.
1. Записати “сусідів” числа 5; число, що слідує за числом 7; 

число, що передує числу 6.
2. Записати відповіді.
 — 9 плюс 1;
 — 10 зменшити на 1;
 — число, на 1 більше за 8;
 — число, на 1 менше за 7.
3. Скільки днів у тижні? Скільки днів у навчальному тижні? 
 Який день іде після неділі?

12.
1. Записати відповіді.
 — Збільшити на 2 числа 3, 6, 5, 4.
 — Зменшити на 3 числа 4, 8, 6, 7.
2. Задача. на галявину до ведмедя прийшли гості: вовк, заєць, 

їжак і лисиця. Скільки усіх звірів на галявині?
3. накреслити відрізок завдовжки 6 см.

13.
1. Записати відповіді.
 — 7 збільшити на 1;
 — 5 плюс 3;
 — 9 мінус 2;
 — 8 зменшити на 4.
2. Скільки чобітків Оля купила, щоб киця ніжки не замочила? 

Тема 2. Додавання і віднімання в межах 10
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3. Задача. на дереві сиділо 8 пташечок. Шість із них полетіло. 
Скільки пташечок залишилося на дереві?

14.
1. Знайти суму чисел: 2 і 2;     4 і 3;      7 і 2.
2. Записати “сусідів” числа 7.
3. Задача. Хлопчик виростив 6 білих кроликів і 3 чорних. Скіль-

ки всього кроликів виростив хлопчик?

15.
1. Записати відповіді.
 — 6 збільшити на 2;
 — 5 плюс 2;
 — 9 мінус 4;
 — 8 зменшити на 3.
2. Знайти суму чисел: 2 і 4;    3 і 7;    4 і 4.
3. Задача. на галявині росло 7 грибів. Івась зрізав 7 грибів. 

Скільки грибів залишилося на галявині?

16.
1. Записати вирази та обчислити їх значення.
 — 10 мінус 2;
 — до 3 додати 4;
 — знайти суму чисел 3 і 2;
 — 6 плюс 3;
 — від 7 відняти 1.
2. Порівняти числа: 10 і 3;    8 і 2;     4 і 6;    3 і 7.
3. Задача. у дівчинки було 6 чистих зошитів. Три зошити вона 

списала. Скільки чистих зошитів залишилося?

17.
1. Записати відповіді.
 — Перший доданок 6, другий — 4, знайти суму.
 — Знайти суму чисел: 5 і 3;    3 і 4;    8 і 1.
2. Задача. у каструлі 5 л води, а в банці — 2 л. на скільки літрів 

води більше у каструлі?


