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Дорогий друже! Цей посібник створено спеціально для тебе. Він 
допоможе ознайомитися з новим шкільним предметом, що є скла-
довою навчального курсу «Логіка».
Мандруючи сторінками посібника, ти навчишся нестандартно 

мислити, шукати раціональні й оригінальні способи розв’язання за-
дач, аналізувати життєві ситуації, використовувати набуті знання та 
вміння для творчого вирішення проблем.
Розв’язуючи задачі, тобі доведеться враховувати взаємозв’язки між 

даним і шуканим, оцінювати окремі компоненти завдання, викону-
вати ряд розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, абстрагу-
вання, узагальнення.
Розвиваючі ігри, творчі завдання, логічні вправи допоможуть 

усвідомити математичні закономірності, сформують комбінаторні 
здібності.
Просторова орієнтація, спостережливість, уміння помічати зако-

номірності, уява, логічне й евристичне мислення — ось ті здібності 
та вміння, на розвиток яких спрямовані нестандартні завдання, пе-
редбачені програмою з логіки.
Будь наполегливим та вимогливим до себе, адже без критичного 

мислення нема і не може бути пошуку істини.
Бажаємо успіхів!
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6. Який предмет не має пари? Які цифри сховалися?

7. Чи вистачить цих деталей, аби побудувати такий будинок? Які 
деталі зайві? Досліди!

Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ïðåäìåòàìè, ôàêòàìè, ÿâèùàìè, 
ìè âèÿâëÿºìî ñï³ëüí³ îçíàêè é îñîáëèâîñò³, ðîáèìî âèñíîâêè 

òà óçàãàëüíþºìî. Óçàãàëüíèòè — îá’ºäíàòè ñëîâàìè 
÷è ðå÷åííÿìè îêðåì³ ïðåäìåòè, ôàêòè, ÿâèùà ó ãðóïè íà îñíîâ³ 

ïîä³áíîñò³.

8. З’єднай у зошиті точки, як на малюнку. Зайві точки не використо ву й.
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9. Домалюй у зошиті фігуру, якої не вистачає. Для цього:
а) проаналізуй ознаки;
б) встанови, чим вони схожі;
в) чим відрізняються;
г) визнач головні ознаки;
ґ) об’єднай їх словом чи реченням.

10. Василько не вмів лічити, але коли тато запитав у нього, чи всі 
човни стоять біля містка, хлопчик відповів: «Не всі». Як він це 
визначив?

11. Розглянь предмети і порівняй їх між собою. Чи можна означити 
їх одним і тим самим математичним терміном? Що є спільним 
для усіх предметів?
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 Â²ÄÃÀÄÓÂÀÍÍß ÏÐÅÄÌÅÒ²Â ÇÀ ÑËÎÂÅÑÍÈÌ ÎÏÈÑÎÌ. 
ÍÀÉÏÐÎÑÒ²Ø² ËÎÃ²×Í² ÎÏÅÐÀÖ²¯

Àáè ïðîíèêíóòè ó òàºìíèö³ ïðèðîäè òà çðîçóì³òè
íàâêîëèøí³é ñâ³ò, íåîáõ³äíî ñïðèéíÿòè, ïåðåòâîðèòè 

é îáðîáèòè çäîáóòó îðãàíàìè ÷óòò³â ³íôîðìàö³þ. 
Ïðîöåñ ìèñëåííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ³ç çàïèòàííÿ. 

Îòæå, ìèñëåííÿ — öå ïîøóê â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ 
ó ïðîöåñ³ ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³.

1. Розв’яжи задачі.
 Стоїть у класі один на чотирьох ніжках. Що це?
 Довгий, із загостреним кінцем, намалює, що забажаєш. Це … .
 Чи можна принести один літр води в решеті?
 Синій, з трьома сторонами. Це … .
  Як скинути зі стола листок паперу чи прапорець, не беручи їх 
у руки?
  Часто з’являється в гості до учнів, але нічого не знає. Хто це?

2. Незнайко приніс плакат із букв, але всі букви переплутав. Допо-
можи Незнайкові прочитати напис.

Ëîã³êà — íàóêà ïðî çàêîíè 
³ ôîðìè ìèñëåííÿ.

Ìèñëåííÿ — ïðîöåñ óçàãàëüíåíîãî â³äî-
áðàæåííÿ îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³, 

ï³ä ÷àñ ÿêîãî ëþäèíà ïðîíèêàº â ñóòü
ðå÷åé, ï³çíàº ¿õ âçàºìîçàëåæíîñò³ 

òà óñâ³äîìëþº çàêîíîì³ðíîñò³.

Логічні операції (класифікація, узагальнення, доведення, аб-
страгування) застосовуються кожною людиною в мисленнєвій 
діяльності.
У процесі вирішення проблем, які виникають у житті, важли-
вим є все: послідовність, інтуїція й образне бачення світу.

3. Яку фігуру виклали з кружечків? Доведи свою думку.

Ë   ²   Ã
   Ê   À

  
 Î
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4. Склади із кружечків квадрат.

5. З чого зробили квітку? Які геометричні фігури використали?

Склади квітку з інших геометричних фігур.

6. Відгадай предмет.
а) Чорний, але не квадрат.
б) Сірий, але не трикутник.
в) Має форму кривої замкненої лінії, восени — жовтий. Це … .

7. Знайди відмінності між цими клоунами.
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