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Вчимося порівнювати предмети,  
знаходити протилежні за змістом поняття. 

1. Логічна гімнастика. Викресли фігури 
за зразком. Працюй швидко.

2. Вчимося міркувати. Знайди два «віконечка» з однакови-
ми фігурами. Зафарбуй їх у синій колір. 

3. Розглянь фігури. На що вони схожі? Домалюй.

4. Намалюй такий самий узор справа.
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5. Домалюй обличчя. 

6. Розглянь малюнок. Полічи, скільки великих яблук. Зафар-
буй відповідний кружечок із цифрою у синій колір, кількість 
великих груш — у червоний, маленьких яблук — у жовтий. 
Чого порівну?

7. Наведи лінії, що ведуть від поросят до солодощів, різни-
ми кольорами. Спробуй, не водячи рукою по лініях, тільки 
дивлячись очима, здогадатися, яке поросятко, що з’їло.
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