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«Математика з усмішкою» — це серія оригінальних зошитів
для початкової школи.
Гадаємо, дітей зацікавлять приклади, подані у нестандартній
формі, та задачі, що, власне, є веселими історіями, в яких діють
кмітливі і симпатичні герої (до речі, в кожному зошиті — інші).
Цей зошит містить числові кросворди, зашифровані слова та
задачі про кумедну мавпочку Чіту.
Відповідає Державному стандарту початкової освіти, типовим
освітнім програмам та чинним підручникам.
ББК 74.262.21
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.
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У зоопарку живуть різні звірята.
Нещодавно там поселилася мавпочка Чіта з далекої
Бразилії. Ніби не так давно приїхала, а без неї вже й
зоопарк не зоопарк. І за що її всі люблять?
Прочитай книжечку — дізнаєшся!
Умовні позначення:
— відгадай 			
слово				

— чарівний
ключик

— числовий			
кросворд			

— числовий
рядок

Зразки виконання завдань
1. Зашифровані слова
Виконавши арифметичні дії, ти отримаєш число. Це — зашифроване слово, а ключ до шифру — букви в рамочці.
Кожній цифрі відповідає певна літера.

Подивись, як ми відгадали перше слово.

 ідгадати наступне слово допоможе
В
цей малюнок.
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2. Числовий рядок
Розв’яжи приклади. Відповіді записуй у клітинках, на
які вказують стрілки. Відповідь в останньому прикладі
має збігатися з першим числом у рядку.

3. Чарівний ключик
Кожен ключик підходить лише до одного замка. З’єднай
їх стрілками.
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4. Числовий кросворд
Розв’яжи горизонтальні та вертикальні приклади у кожному прямокутнику. Із цих відповідей склади два нових
приклади. Якщо все виконаєш правильно, отримаєш
одне й те саме число.
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Мавпочка Чіта
1

Мавпочка Чіта любить частувати
звірят у зоопарку. Якось вона
принесла 20 порцій морозива білим ведмедям і 40 порцій — моржам. Скільки
порцій морозива принесла Чіта?

Розв’язання

Відповідь:
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