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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. Вставити пропущені числа.
 1 м =  дм  1 дм =  см
 5 м =  дм  6 дм =  см
3. Задача. Коли з буфету взяли 20 тарілок, там їх залишилося 

50. Скільки тарілок було у буфеті?

97.
1. Записати відповіді.
 18 – 5  96 – 82 
 18 – 8  36 + 41
 18 – 10  53 + 5
2. Вставити пропущені числа.
 1 дм 5 см =  см  3 м 2 дм =  дм
3. Задача.  у хлопчика було 25 копійок. Батько йому дав ще 

50 копійок. Скільки копійок стало у хлопчика?

98.
1. Вставити знаки “>”, “<” або “=”.
 90  99         20  45
 90  19         32  32
2. Записати відповіді.
 46 + 1      64 + 33
 84 – 1      99 – 19
 39 – 12    99 – 90
3. Задача. на ставку плавало 60 качок, а гусей — на 20 менше. 

Скільки гусей плавало на ставку?

99.
1. Вставити пропущені числа.
 18 > 16 +                  40 < 42 –   
2. накреслити два відрізки завдовжки 11 см і 1 дм 1 см. 

Порівняти їх довжини.
3. Задача. у кіоску до обіду продали 48 кг полуниць, а після 

обіду – на 12 кг менше. Скільки кілограмів полуниць 
продали після обіду?

Тема 6. Повторення
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100.
1. Вставити пропущені числа.
 45 = 42 +         28 = 99 — 
2. накреслити відрізок завдовжки 13 см.
3. Задача. у дитячий садочок привезли 90 кг яблук і груш. Яблук 

було 50 кг. Скільки кілограмів груш привезли у садочок?
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