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Передмова
Пропонований посібник містить розробки уроків математики в 1 кла

сі й призначений для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 
які працюють за виданням: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. Матема
тика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. — Х.: Видавництво «Ранок», 
2012. Посібники повністю відповідають чинній навчальній програмі 
з математики*.

Методичні рекомендації щодо проектування уроків
У пропонованому посібнику до кожного уроку визначено загальну 

мету, яка реалізується через систему уроків, і запропоновано дидак-
тичну задачу, яка розв’язується на кожному окремому уроці й спря
мовується на досягнення загальної мети. 

Математичний зміст створює можливості для розвитку пізнавальних 
процесів молодших школярів, тому зважаючи на зміст навчання визнача
ється й розвивальна задача. Здебільшого ця задача стосується розвитку 
логічного мислення учнів шляхом формування прийомів розумової діяль
ності: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстракції і конкре
тизації, а також через розв’язування задач з логічним навантаженням 
(ці задачі пропонуються вчителем за наявності часу й виходячи з пізна
вальних потреб учнів). Пропонований у навчальному зошиті навчальний 
зміст створює умови для постійного виконання учнями розумових опе
рацій, для збагачення їхнього словникового запасу математичною термі
нологією, що позитивно впливає на розвиток математичного мовлення. 
Тому автори не виокремлювали розвивальну задачу для кожного уроку.

Виховна задача в основному стосується формування пізнавального 
інтересу до вивчення математики та розвитку таких якостей особисто
сті, як охайність, товариськість, доброзичливість тощо. Зрозуміло, що 
вчитель, враховуючи потреби учнів класу, конкретні умови навчання, 
коригуватиме виховну задачу.

Здебільшого в початковій школі використовують комбінований урок. 
Структура комбінованого уроку, запропонована в посібнику, відпові
дає структурі навчальної діяльності й містить такі етапи: І. Мотивація 
навчальнопізнавальної діяльності учнів; ІІ. Актуалізація опорних знань 
і способів дії; ІІІ. Формування нових знань і способів дії; ІV. Закріплен
ня вивченого. Формування вмінь і навичок; V. Рефлексія навчально
пізнавальної діяльності учнів.

На етапі мотивації навчально-пізнавальної діяльності важливо ви
кликати зацікавленість учнів в опануванні нового змісту, спонукати 
дитину до активної роботи. У посібнику наведено невеличкі бесіди (або 
тези) мотиваційного характеру, які мають закінчитися повідомленням 
учителя про тему та задачі уроку.

* Навчальна програма. Математика (для 1–4 класів) / О. В. Онопрієнко, С. О. Сквор
цова, Н. П. Листопад / Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. — 
К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. — С. 138–170.
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Зміст етапу актуалізації опорних знань і способів дії полягає в під
готовці учнів до сприйняття нової інформації, для чого доцільно акту
алізувати ті знання та способи дії, які є базою для засвоєння нового 
навчального матеріалу. На цьому етапі доцільно використовувати такі 
види роботи: зорові, графічні, математичні диктанти, «геометричні хви
линки», усне опитування, усна лічба тощо. 

З метою розвитку в шестирічних дітей уваги, сприймання, 
запам’ятовування корисно використовувати саме зорові диктанти. Пе
ред проведенням зорових диктантів, поданих у посібнику, учитель має 
проінструктувати учнів таким чином: «Уважно розгляньте подані  фігури, 
зверніть увагу на їх форму, колір, розмір; запам’ятайте послідовність 
фігур; після того як ці фігури буде прикрито, вам слід відтворити їх 
у поданій послідовності». Учні розглядають геометричні фігури, усно 
описують їх, а потім по пам’яті викладають на парті фігури в поданому 
порядку. Перевірка здійснюється через зіставлення одержаних учнями 
послідовностей із поданою на дошці. Робота з рядом геометричних  фігур 
може бути продовжена за сходинками складності: перша сходинка — 
назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюєть
ся; третя — продовжити послідовність.  Послідовність продовжуємо на 
дошці або на наборному полотні. 

Етап формування нових знань та способів дії передбачає створен
ня проблемної ситуації, її розв’язування, формулювання орієнтувальної 
основи дії, первинне закріплення в матеріалізованій формі та у формі 
виконання навчальних дій із коментарем. Наступне опрацювання дії від
бувається на етапі закріплення вивченого та формування вмінь і нави-
чок, який також передбачає безперервне повторення вивченого раніше. 

На заключному етапі уроку підбивається підсумок уроку, організуєть
ся рефлексія діяльності, а головне — визначається внесок уроку в роз
виток дитини. Оцінюючи власну діяльність на уроці, індивідуальні до
сягнення, пропонуємо учням починати висловлювання з таких слів (за 
О. Я. Савченко): «Я знаю, що...», «Я можу пояснити...», «Я розумію...», 
«Я знаю, як зробити...», «Я вмію зробити...», «Я можу...», «Я переві
ряю...», «Я створюю...», «Я знаходжу...», «Я намагаюсь...», «Я хочу 
досягти...», «Я відчуваю, що мені потрібно...» та ін. До речі, радимо 
звертатися до самоаналізу діяльності учнів і під час перевірки завдань: 
учитель пропонує висловитися, хто задоволений своєю роботою, а в кого 
є до себе зауваження, побажання тощо.

І останнє. Шановні колеги! Слід обов’язково пам’ятати, що зміст по
сібника — це лише матеріали до кожного уроку. Не обов’язково їх ре
алізовувати від крапки до крапки — використовуйте ті з них, які до
цільні для ваших учнів, відповідають їхнім навчальним можливостям. 
А завдання для фронтальної роботи, практичні вправи, подані в посіб
нику, можуть бути використані як ідеї для створення вчителем власних 
навчальних завдань.

Бажаємо успіхів і натхнення!

розділ 1. Числа Першого десятка. 
арифметиЧні дії додавання і віднімання

Обладнання до уроків
Для організації спільної з учнями роботи майже на кожному 

уроці є необхідними роздавальний і демонстраційний матеріали. 
Саме тому в посібнику не зазначено окремо, яке обладнання слід 
використовувати на кожному уроці.

Роздавальний матеріал: 
— набір геометричних фігур: трикутники, чотирикутники (в тому числі 

квадрати), п’ятикутники, круги — по 10 фігур у 3–4 кольорах тощо;
— лічильні палички;
— «арифметичні штанги»;
— 55 кружків діаметром приблизно 1 см;
— картки з числами 1–10 і знаками «+», «–», «<», «=»;
— «цифришершавчики»;
— лічильний матеріал (ґудзики, жолуді, горіхи, шишки, каштани 

тощо — по 10 штук);
— нитки (мотузки) завдовжки приблизно 10 см;
— планшет.

Зверніть увагу: дещо із зазначеного подано на вкладці до на
вчального зошита (частина 1).

Демонстраційний матеріал:
— набір геометричних фігур: трикутники, чотирикутники (в тому 

числі квадрати), п’яти, шести, восьмикутники, круги — по 
10 штук різного кольору в двох розмірах — великі та маленькі;

— «арифметичні штанги»;
— картки із числами 1–10 і знаками «+», «–», «<», «=»;
— малюнки із зображеннями тварин, дерев, квіток, плодів, коши

ків тощо; сюжетні малюнки;
— набірне полотно.

Основним засобом навчання є пропонований навчальний зошит. 
Це навчальне видання нового покоління, яке органічно поєднує 
функції підручника і робочого зошита. Зміст зошита дидактично об
ґрунтований і вивірений, у ньому реалізовано авторську методичну 
систему, яка враховує сучасні ідеї навчання математики: елементи 
теорії розвивального навчання, поетапного формування математич
них понять, укрупнення дидактичних одиниць. 

За структурою посібник є технологічним — він моделює процес 
навчання на уроці, адже система завдань з кожної теми побудова
на згідно з рівнями засвоєння матеріалу учнями. 

Зверніть увагу: для зручності номери завдань у зошиті позначено  
ще й кольором — це буде зручно тим дітям, які ще не знають цифр.
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Урок 1
Тема уроку. Геометричні фігури.
Мета: систематизувати уявлення учнів про геометричні фігури.
Дидактична задача: актуалізувати назви геометричних фігур; 
ознайомити з відрізком, променем, ламаною, із замкненими та не
замкненими лініями.

Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Світ навколо нас... різноманітний! Сьогодні ми досліджуватимемо 
лише одну із властивостей об’єктів навколишнього середовища — фор
му. Отже, розпочинаємо цікаву подорож у царину геометричних форм. 
Але спочатку з’ясуємо, що ви вже знаєте про геометричні фігури.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії
1. актуалізація знань про плоскі фігури. Предмети, які нас 

оточують, мають таку властивість, як форма. Яку форму має дош
ка? Вікно? Класна кімната?.. Чотирикутник, коло, трикутник — 
це геометричні фігури. Які ще геометричні фігури ви знаєте? По
кажіть трикутник, чотирикутник... [Діти мають дістати їх зі свого 
набору геометричних фігур.]

2. актуалізація знань про об’ємні фігури. Проте предмети 
оточуючого світу об’ємні. Які просторові фігури ви знаєте? Яку 
форму має м’яч? коробка? шматочок крейди? пенал? ріжок моро
зива? Назвіть предмети, що мають форми куба, циліндра, конуса.

актуалізація знань про точки, пряму, криву лінії
3. Торкніться олівцем аркушу паперу або крейдою — дошки. Ви 

отримаєте слід — точку. Поставте ще кілька точок. Як отримати точ
ку? Пригадайте, де ми навколо «зустрічаємо» точку. [Точку нагаду
ють літак, що летить високо в небі, птах, корабель на лінії горизонту.]

Якщо багато — множину — точок вишикувати в ряд, то отримаємо 
пряму лінію. Пряма лінія не має ані початку, ані кінця. Її можна про
довжити в будьякий бік. («Без початку і кінця лінія пряма. Хай віками 
нею йдуть — кінця шляху не знайдуть!») Пригадайте, де ми «зустріча
ємо» пряму лінію. [Пряму нагадують залізничні колії, лінія горизонту.]

4. Розгорніть навчальний зошит. Тема уроку — «Геометрич
ні  фігури». Назви тем у зошиті виділено жирним шрифтом. Під 
темою — завдання під номером 1. Номер завдання виділено бла
китним кольором, а поряд із завданням № 1 стоїть рожева точка, 
тож ви з легкістю його знайдете*.  Розгляньте малюнок. Відшукайте 

* Далі в тексті не зазначено кольори, якими позначено номери завдань у навчаль
ному зошиті. Учитель сам вирішує, чи користуватися цим прийомом, виходячи 
з рівня підготовки класу.

точку, пряму. Візьміть нитку (мотузку), натягніть її, а потім по
слабте — ви отримали образ кривої лінії. Що вам у навколишньому 
світі нагадує криві лінії? [Звивиста дорога, райдуга.] Відшукайте 
на малюнку криві.

5. У завданні № 2 знайдіть точки, прямі, криві. Покажіть їх 
одне одному за партою. Перевіримо правильність ваших рішень. 
Якого кольору точки? прямі? криві? Чи правильно ви виконали 
завдання? 

6. Візьміть нитку. Спробуйте викласти на парті пряму. Поди
віться, як це зробили інші. Тепер перетворіть свою пряму на криву. 
Якщо кінці нитки зв’язати і покласти нитку на стіл, то отримаємо 
модель замкненої кривої. Крива може бути замкненою і незамкне
ною. Пряма лінія — незамкнена лінія.

7. Тепер кожен із вас буде працювати самостійно. Уважно 
розгляньте малюнок до завдання № 3. Знайдіть криві й обве
діть їх олівцем. Перевіримо роботу. Що ви можете сказати про 
ці криві?

8. Знайдіть завдання № 4. Проведіть через синю точку стільки 
прямих, скільки зможете. Тепер проведіть прямі — скільки зможе
те — через дві червоні точки. Поцікавтеся одне в одного, як вда
лося виконати це завдання. Спробуємо зробити висновок. Скільки 
прямих можна провести через одну точку? [Через одну точку мож
на провести безліч прямих.] Скільки — через дві? [Через дві точки 
можна провести одну й тільки одну пряму.]

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. ознайомлення з променем і відрізком. Подивіться на дош
ку: креслимо пряму, а тепер у будьякому місці на ній ставимо точ
ку. Утворилося дві інші фігури — їх називають променями. Про
мінь — це частина прямої, обмежена з одного боку точкою. Де ви 
бачили промені? Чи помітили ви, що промені з одного боку обме
жені точкою, а з другого, як пряма, можуть продовжуватися скіль
ки завгодно? У променя є початок, але немає кінця!

Чим промінь відрізняється від прямої? 
Тепер поставимо на прямій ще одну точку. Чи можете знайти 

на кресленні промені? Скільки їх? Проте в нас утворилася ще одна 
дуже важлива геометрична фігура — відрізок. Здогадайтеся, як 
утворити відрізок. Відрізок — це частина прямої, обмежена двома 
точками. Запам’ятайте: такі точки називають кінцями відрізка. Що 
навколо нас нагадує відрізок?

Покажіть одне одному в завданні № 5 промені, відрізок.
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2. Первинне закріплення уявлень про промінь і відрізок. 
Розгляньте у завданні № 6 малюнок ліворуч. Якого кольору відрі
зок? Що на малюнку праворуч нагадує відрізки? промені?

Завдання № 7. На які групи можна розбити зображені фігури? 
[Промені; відрізки; прямі.] За якою ще ознакою можна розбити ці 
фігури на групи? [За кольором.] Назвіть ці групи.

3. ознайомлення з ламаною. Завдання № 8. Подивіться на 
 фігуру вгорі зліва. Це — незамкнена ламана. Здогадайтеся, як вона 
утворена. Якщо кілька відрізків розташувати один за одним так, 
щоб початок наступного відрізка збігався з кінцем попереднього, то 
отримаємо ламану лінію. Складіть ламану із лічильних паличок. 
Скільки окремих відрізків складають вашу ламану? Складіть із па
личок таку ламану, щоб кінець останнього відрізка збігався із по
чатком першого. Ви отримали замкнену ламану лінію. Як і крива, 
ламана теж може бути замкненою або незамкненою. Скільки окре
мих відрізків складають вашу замкнену ламану? 

Розгляньте малюнок, поданий до завдання № 8 праворуч. Що на 
ньому нагадує незамкнену ламану лінію? замкнену ламану лінію? 
Якого кольору ці предмети? Що навколо нас нагадує ламані?

4. Первинне закріплення уявлення про ламану. Складіть із па
личок замкнену ламану. Поцікавтесь у сусіда по парті, з кількох від
різків складається його ламана. Якщо ламана складається з трьох 
відрізків, то межею якої фігури вона є? А якщо з чотирьох? А якщо 
з п’яти?..

Vі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

закріплення поняття про многокутники. Можна запропонува
ти учням виконати таке завдання. 

Що ви знаєте про трикутник? Скільки в нього відрізків — 
сторін; точок — вершин? А що знаєте про чотирикутник? про 
п’ятикутник?

VII. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
Які геометричні фігури ви знаєте? Упізнайте зображені фігури. 

(Учитель демонструє точку, пряму, криву, промінь, відрізок, лама
ну.) Чим відрізняється пряма від променя? промінь від відрізка? 
пряма від відрізка? 

Урок 2
Тема уроку. Взаємне розміщення предметів.
Мета: систематизувати уявлення учнів про орієнтування на пло
щині та в просторі.
Дидактична задача: актуалізувати вміння орієнтуватись у розмі
щенні предметів у просторі. Уточнити розуміння учнями термінів, 
які вказують напрямок або місце розміщення: над, під, на, поряд, 
вище, нижче, посередині, попереду, позаду, між; термінів, які харак
теризують розміщення на площині (на столі, в зошиті): сере дина, 
центр; зверху, знизу; справа, зліва, посередині; ввести зазначені 
терміни в активний словник учнів. 

Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

На попередньому уроці ми занурились у світ геометричних форм. 
Між тим дуже важливо не лише визначати форму навколишніх 
об’єктів, а й правильно схарактеризувати їх розміщення в просто
рі. Сьогодні ми будемо орієнтуватися в просторі, характеризувати 
розміщення предметів навколишнього середовища. Але перед цим 
згадаємо геометричні фігури.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. актуалізація уявлень про геометричні фігури. На малюнку 
фігури 1, 4, 7 синього кольору, 2, 6, 8 — жовтого, 3, 5 — червоного.)

Що ви знаєте про трикутник? про чотирикутник?
Як одним словом назвати всі фігури, крім круга? [Многокутники]
Що є вершинами многокутника? [Точки] Що є сторонами мно

гокутника? [Відрізки]
Чим відрізняється відрізок від прямої? від променя?
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актуалізація розуміння взаємного розміщення предметів  
на площині та в просторі

2. Підніміть праву руку. Хто справа від вас? Підніміть ліву 
руку. Хто зліва? Хто перед вами? Пригадайте, хто позаду вас.

Усі предмети в просторі та на площині розміщені порізному. 
Наша задача — навчитися описувати взаємне розміщення предме
тів. Поміркуйте, коли це вміння може знадобитися.

3. Кожен учень отримує 4 зелені кружки; 1 жовтий кружок; 
4 жовті чотирикутники; 1 зелений чотирикутник; аркуш паперу, 
поділений рискою на дві частини — ліву і праву (на цьому арку
ші учні виконуватимуть завдання). (Водночас учитель демонструє 
виконання завдань на дошці.)

Зробіть так, щоб праворуч були всі зелені кружки.
Зробіть так, щоб ліворуч були не всі жовті чотирикутники.
Зробіть так, щоб праворуч були тільки зелені кружки.
Зробіть так, щоб праворуч були не тільки зелені кружки.
Зробіть так, щоб праворуч були всі предмети, крім зелених кружків.

4. Завдання № 1. Який предмет зображений зліва? справа? 
Який посередині? Що це за предмети? Коли їх використовують?

5. Робота в парах. Візьміть один пенал. Яку форму він має? 
Розташуйте його в лівому куті парти. А скільки в парти лівих ку
тів? Отже, уточнюю: розташуйте пенал у лівому верхньому куті 
парти. Розташуйте пенал у правому нижньому куті парти. А те
пер — у правому верхньому. Розташуйте пенал посередині парти. 
Що розміщено на парті? Під партою? Над партою?

6. Можна запропонувати учням таке завдання.

7. Завдання № 2. Фронтальна робота з класом.

8. Завдання № 3. Фронтальна робота з класом.

Iіі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок
1. закріплення уявлень про геометричні фігури. Візьміть ар

куш паперу і посередині нього поставте синім олівцем точку. Ліво
руч від точки намалюйте зеленим олівцем пряму. Що ви знаєте про 
пряму? Праворуч від точки намалюйте червоним олівцем відрізок. 
Пригадайте, що вам відомо про відрізок. Під відрізком намалюйте 
жовтим олівцем промінь. Чим промінь схожий на відрізок? Чим від
різняється? Намалюйте під точкою оранжевим олівцем замкнену ла
ману, яка складається із чотирьох відрізків — ланок. Як називають 
таку фігуру? Намалюйте над точкою будьяким олівцем замкнену 
ламану, яка складається з меншої кількості ланок, ніж попередня 
ламана. Поцікавтеся в однокласників, яку фігуру вони намалювали. 

закріплення уявлень про взаємне розміщення об’єктів на площині

2. Можна запропонувати учням таке завдання.

3. Учні виконують самостійно завдання № 4 і № 5 навчального 
зошита (учитель читає формулювання завдань). Після виконання 
кожного завдання організується само або взаємоперевірка роботи, 
її словесне оцінювання. 

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
Які поняття ви повторили? Що ліворуч від дошки? Що право

руч від дошки? Що над дошкою? Що під дошкою? Що біля дошки? 
Що на парті в ...? (Учитель називає ім’я учня або учениці.) Що під 
цією партою? Хто сидить попереду? Хто  позаду?.. 

Урок 3
Тема уроку. Ознаки предметів. Узагальнення. Класифікація.
Мета: формувати прийоми розумових дій порівняння, узагальнен
ня і класифікації.

Дидактична задача: актуалізувати й уточнити уявлення учнів про 
ознаки предметів: форму, розмір, колір тощо; закріпити уміння ви
значати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів. 
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Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Навколишній світ — різноманітний в усіх його виявах. Об’єкти 
довкілля різні за формою, кольором, розміром, призначенням, ма
теріалом, з якого складаються, тощо. Сьогодні ми будемо досліджу
вати схожість і відмінність предметів; будемо об’єднувати предмети 
в одну групу за спільними ознаками і навпаки — розбивати їх на 
кілька груп за відмінними ознаками.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. актуалізація уявлень про геометричні фігури. Учитель 
демонструє на дошці різноманітні геометричні фігури і пропонує 
учням показати серед них, наприклад, спочатку сині фігури, по
тім сині круги, потім великі сині круги. Далі завдання може бути 
ускладнено, наприклад, таким чином: показати всі сині фігури; 
будьяку синю фігуру; кожний синій круг; кожний великий синій 
круг, решту синіх кругів, решту синіх фігур. 

актуалізація уявлень про ознаки предметів
2. Завдання № 1. Уявіть, що це Незнайко розклав по коробоч

ках геометричні фігури. Уважно розгляньте фігури в кожній ко
робочці. Яка фігура справа? Яка фігура зліва? Чим вони схожі? 
Чим відрізняються? [Відмінні ознаки: у першому випадку — ко
лір, у другому — форма, у третьому — розмір.]

Зверніть увагу учнів на те, що ознаки — це все те, чим предме
ти схожі й чим відрізняються один від одного, це ніби «прикмети», 
за якими можна упізнати предмет. Коли порівнюють предмети, то 
зіставляють їх, щоб знайти спільне, подібне або відмінне. 

3. Учням пропонується набір фігур: великий жовтий паперовий 
квадрат; маленький червоний квадрат із картону; маленький синій круг 
із бархатного паперу. Учні мають розказати про кожну фігуру, називаю
чи її ознаки: форму, колір, розмір, матеріал, з якого фігура виготовлена.

4. Гра «Відгадай ознаку». Учитель бере два предмети, що ма
ють спільну ознаку, а учні повинні назвати цю ознаку.

ііі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування вмінь змінювати ознаки

1. Розгляньте першу таблицю у завданні № 2. Назвіть кожну 
фігуру та її колір. Намалюйте поруч із кожною фігурою таку фігу
ру, щоб була змінена зазначена ознака — колір. Яка, наприклад, 
фігура може бути поряд із чотирикутником? Якого кольору може 
бути ця фігура? Продовжте малювати інші фігури в цій таблиці. 

Розгляньте другу таблицю. Що помітили? Тепер треба змінити 
лише форму фігури. Чи зміниться колір? Намалюйте поруч зміне
ні фігури...  

2. Попрацюйте самостійно із завданням № 3. Уважно розглянь
те зображені предмети. Визначте їх спільні ознаки. Подумайте, що 
змінювалось, і продовжте ряд предметів. За якою ознакою зміню
вались предмети? Якими вони могли стати?

3. формування вміння утворювати пари за спільною озна-
кою. Уважно розгляньте фігури на малюнку. Назвіть кожну фігуру. 
Утворіть пари, вибравши для цього певну спільну ознаку. Складіть 
пари, вибравши іншу ознаку.

(Колір фігур на малюнку: 1, 5 — синій; 2, 6 — червоний; 3, 
8 — жовтий; 4, 7 — зелений.)

4. формування прийому узагальнення. Завдання № 4. 
Розгляньте фігури, які поклав хлопчик Чомучка в першу ко

робочку. Що спільного в цих фігурах? Який надпис треба зро
бити на цій коробочці? [Жовті круги.] Придумайте надписи для 
інших коробочок. [Друга коробочка: червоні фігури, третя: мно
гокутники.]

У яку коробочку слід покласти зелений трикутник? А червоний 
шестикутник? А жовтий круг? А куди покласти зелений круг? [Зе
лений круг нікуди покласти, бо він не має спільних ознак із фігу
рами, розкладеними по даних коробочках.]

формування поняття про спільні та відмінні ознаки
5. Розгляньте першу таблицю в завданні № 5. За якою озна

кою утворено першу пару? Утворіть інші пари за цією ж спільною 
ознакою...

6. З метою навчання визначення відмінних ознак корисним 
буде, наприклад, таке завдання.
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формування прийому класифікації
7. Слід звернути увагу учнів на те, що за спільною ознакою 

предмети можна розбивати на групи — класифікувати. Доцільно 
дати таке завдання. Незнайко поклав фігури в коробочки та над
писав. Чи правильно він зробив надписи?

(Фігури, позначені на малюнку літерою с,— сині; ч — червоні; 
в останній коробочці фігур немає.)

[1 — Надписи зроблено неправильно, оскільки червоний круг 
можна віднести відразу до обох коробочок: і до кругів, і до черво
них фігур. При класифікації кожен об’єкт можна віднести тіль-
ки до однієї групи.]

[2 — Надписи зроблено неправильно, оскільки в даному випадку 
в коробочку з трикутниками не можна класти чотирикутник. При 
класифікації всі об’єкти повинні бути віднесені до певної групи, 
не має бути «зайвих» об’єктів.]

[3 — Надписи зроблено неправильно, оскільки коробочка з над
писом «Жовті фігури» порожня. При класифікації всі групи пови-
нні містити хоча б один об’єкт.]

За спільною ознакою фігури можна розбивати на групи — кла
сифікувати. Виділіть спільну ознаку, за якою подані фігури можна 
розкласти: в дві коробочки [за кольором: сині та червоні; за фор
мою: круги та многокутники]; у три коробочки [за формою: круги, 
трикутники, чотирикутники] 

8. Спробуйте виконати дещо складніше завдання — № 6.

9. Якщо зможете, виконайте завдання № 7. Поміркуйте, за яки
ми ознаками відрізняються фігури в таблиці. 

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
За якими ознаками предмети схожі або відрізняються один від 

одного? Що таке спільна ознака? відмінна ознака? Як ви розуміє
те слова «узагальнити» і «класифікувати»?

Урок 4
Тема уроку. Довший — коротший. Назви чисел у межах 10. Лічба 
предметів. Цифри.

Мета: формувати поняття про число як кількісну характеристику 
класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: актуалізувати вміння учнів порівнювати пред
мети за довжиною («на око», прикладанням та вимірюванням); ак
туалізувати знання назв чисел першого десятка, уміння лічити пред
мети, знання цифр, якими позначаються числа першого десятка.

Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Об’єкти навколишнього середовища характеризуються такою 
властивістю, як кількість. Їх можна полічити. Людина навчилася 
рахувати у зв’язку з практичною необхідністю: треба було полічи
ти здобич на полюванні, зібрані плоди тощо... 

Але прадавні люди не вміли за
писувати результати лічби — чис
ла; вони користувалися зарубками 
на кістках тварин або деревині, 
креслили риски на стінах печер. 
Таким чином, добре знайомі вам 
цифри є образами тих записів, які 
застосовували прадавні люди для 
позначення чисел.

Сьогодні ми будемо лічити предмети й згадаємо позначки — 
цифри, якими записують числа.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та
кій послідовності: жовтий, зелений круги, зелений, жовтий чоти
рикутники.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, форма, колір; 
наступним кроком має змінитися форма — має бути жовтий круг.]
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актуалізація вміння кількісної лічби

2. Учитель пропонує полічити предмети, виставлені на набір
ному полотні (учні можуть торкатися предметів або перелічувати 
їх, не торкаючись). 

Навіщо людині вміти лічити? Коли вам доводилося щось лічи
ти? Що було складним? 

3. Учитель звертає увагу учнів на завдання № 1. На малюн
ку зображено «арифметичні штанги» — стрічки, які складаються 
із синіх та червоних смужок. 

Розгляньте, як виклали «арифметичні штанги» за довжиною. 
Де розташована найкоротша штанга? найдовша? Полічіть сині та 
червоні смужки у найдовшій штанзі; у найкоротшій. Що цікаво
го помітили? [Число смужок у найдовшій штанзі 10, а число сму
жок у найкоротшій — 1. У найдовшій штанзі смужок більше, ніж 
у найкоротшій.]

Полічіть у кожній штанзі червоні та сині смужки зліва напра
во. Почніть лічити з найкоротшої штанги.

Назвіть кожну штангу за числом смужок, які вона містить, 
торк нувшись при цьому до штанги справа.

Полічіть число штанг.

4. Покладіть на парту штангу, в якій 5 смужок. Під нею по
кладіть штангу, в якій смужок менше. Які це можуть бути штан
ги? Покладіть над першою штангою таку, в якій смужок більше. 
Які це можуть бути штанги?

Визначаючи кількість смужок на окремій штанзі, ми називаємо 
число. За допомогою яких знаків позначаються числа на письмі? 
[За допомогою цифр.] Які цифри ви знаєте? 

5. Виконуємо першу частину завдання № 2. Числа записують за 
допомогою десяти цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Полічіть смуж
ки на штангах і перевірте, чи правильно поклали поряд картки 
із числами. Порівняйте записи всіх чисел. По скільки цифр ви
користано для запису чисел 1–9? Скільки цифр викори стано для 
запису числа 10?

6. Учитель пропонує учням викласти всі «арифметичні штан
ги» за довжиною, почавши з найкоротшої; полічити червоні та сині 
смужки на кожній штанзі й поряд покласти картку з відповідним 
числом. Далі працюємо зі штангами таким чином.

Покажіть штангу 4 (варіанти: 2, 3, 5 тощо). Покажіть наступну 
штангу, назвіть її. Покажіть попередню штангу, назвіть її.

Назвіть «сусідів» штанги 5 (2, 4, 7, 9).
Яка штанга довша (коротша): 6 чи 3 ? 10 чи 8? 1 чи 4?..

Покажіть найкоротшу штангу. Полічіть смужки, назвіть штан
гу. Покажіть найдовшу штангу. Полічіть смужки, назвіть штангу. 

Покажіть штангу 1 (6, 7).
Змішайте штанги. Візьміть штангу 1 і штангу 2. Покладіть 

штангу 2 над штангою 1. Справа покладіть картки з відповідни
ми числами. Яка штанга довша? Довгій штанзі відповідає більше 
число: 2 більше за 1. Коротшій штанзі відповідає менше число: 
1 менше ніж 2.

Порівняйте штанги 3 і 4. Покажіть картку з більшим числом; 
меншим  числом.

7. Виконуємо другу частину завдання № 2. Уважно розгляньте, 
як виклали кружки над картками з числами. Перевірте, чи відпо
відає кількість кружків числу на картці.

8. З метою вдосконалення вміння встановлювати відповідність 
кількості об’єктів числу доцільно запропонувати таке завдання.

9. Завдання № 3. Учні повинні відповісти на такі запитання. 
Хто зображений на малюнку? Які вони? За якою ознакою можна 
розподілити котів на дві групи? Що позначає картка з цифрою 2? 
Що позначає картка з цифрою 5?

10. Завдання № 4. Виконується учнями самостійно. 

11. Завдання № 5. Учитель пропонує назвати перше число, по
лічити зображені поряд яблука. 

Чи відповідає кількість яблук числу? Що треба зробити, щоб 
виправити невідповідність? 
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12. Розгляньте в завданні № 6 числа та зображені предмети. 
Чим схоже це завдання на попереднє? Чим відрізняється? Як мож
на виправити невідповідність у цьому завданні? 

ііі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

закріплення поняття про ознаки предметів, спільні та від-
мінні ознаки. Учитель пропонує виконати таке завдання.

(На першому малюнку всі зірочки різного кольору; на другому 
(вгорі справа) та третьому (внизу зліва) малюнках усі фігури мають 
однаковий колір; на четвертому малюнку третя і четверта фігури 
червоного кольору, решта — сині.)

[Учні розглядають по черзі кожний малюнок і встановлюють, 
на першому малюнку змінюється лише колір; на другому (вгорі 
справа) — форма; на третьому (внизу зліва) — розмір чотирикут
ників; на четвертому спочатку змінюється форма фігури, але колір 
лишається тим самим, потім змінюється колір, але форма лишаєть
ся тією самою. Полічивши фігури, учні встановлюють, що на кож
ному малюнку 5 фігур. Отже, для фігур на всіх малюнках спільна 
властивість — кількість.]

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Що ви повторили на цьому уроці? А про що дізналися? Що най
більше зацікавило? У чому відмінність між числом і цифрою? [Чис
ло одержуємо в результаті лічби предметів, а цифра — це познач
ка, якою позначають число на письмі.] Що ви знаєте про  цифри?

Урок 5
Тема уроку. Лічба предметів. Кількісна лічба.
Мета: формувати поняття про число як про кількісну характерис
тику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: ознайомити учнів із правилами лічби та на
вчити їх дотримуватися цих правил при лічбі предметів. 

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Досліджуючи навколишній світ, ми з’ясували, що всі предме
ти мають низку властивостей: форму, розмір, колір тощо. Також 
об’єкти навколишнього світу характеризуються кількістю. Щоб ви
значити кількість предметів, треба їх полічити. Сьогодні ми продов
жимо тренуватися в лічбі; визначимо правила лічби. 

Учитель пропонує описати ситуації, коли лічба є необхідною. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та
кій послідовності: зелений, жовтий трикутники, жовтий, зелений 
круги, зелений трикутник.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, форма, колір, 
форма; наступним кроком має змінитися колір — має бути жов
тий трикутник.]

актуалізація вміння кількісної лічби

2. Робота з «арифметичними штангами». 
Викладіть арифметичні штанги одну під одною від найдовшої 

до найкоротшої.
Полічіть червоні й сині смужки на кожній штанзі зліва напра

во, торкаючись до кожної смужки рукою.
Назвіть кожну штангу за числом її смужок, торкаючись до штан

ги справа.
Полічіть число штанг, торкаючись до кожної штанги справа.
Покладіть поряд із кожною штангою картку з відповідним 

 числом. 
Покажіть штангу 9 (4, 2, 8, 6...). Покажіть наступну штангу, 

назвіть її. Покажіть попередню штангу, назвіть її.
Назвіть «сусідів» штанги 4 (7, 3, 9, 5...).
Візьміть штанги 4 і 8 (7 і 5; 1 і 2), покладіть одну над одною так, 

щоб їх початки співпадали. Яка штанга довша (коротша): 4 чи 8? 
7 чи 5? 1 чи 2? На скільки смужок вона довша (коротша)?

Покажіть найкоротшу штангу. Полічіть смужки, назвіть штан
гу. Покажіть найдовшу штангу. Полічіть смужки, назвіть  штангу.

Змішайте штанги. Відшукайте штангу 8 і штангу 7. Покладіть 
штангу 8 над штангою 7. Справа покладіть картки з відповідними 
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числами. Яка штанга довша? Довгій штанзі відповідає більше чис
ло: 8 більше за 7. Коротшій штанзі відповідає менше число: 7 мен
ше ніж 8.

Порівняйте штанги 4 і 5. Покажіть картку з більшим числом; 
меншим числом.

Візьміть штанги 9 і 10. Яке число більше? Яке число менше?

3. Робота з набором чисел і кружків. (Зазвичай цей вид роботи 
учні виконують у парах або у групах.) Учитель пропонує учням ви
класти вгорі парти картки з числами, внизу — кружки: п’ять ря
дів по 10 кружків, у шостому ряді — 5 кружків:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наступним кроком учитель пропонує покласти під кожною карт
кою відповідну кількість кружків. 

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

ознайомлення з правилами кількісної лічби

1. (На малюнку подано такі трикутники: 6 маленьких жовтих, 
4 маленькі сині, 4 великі жовті, 3 великі сині.)

Після виконання завдання вчитель наводить результати лічби 
Незнайка, і учні з’ясовують, чому він отримав такі відповіді. По
милки Незнайка можуть бути такими: він полічив один предмет 
двічі; пропустив один предмет. Отже, формулюються правила ліч
би: 1) не називати предмети двічі; 2) не пропускати предмети.

2. Робота з фігурами на дошці. 
(Фігури мають синій, червоний, зелений, жовтий кольори.)

Учитель пропонує полічити всі сині фігури, зелені і т. д. Звер
тає увагу на те, що останнє з названих при лічбі слів дає відповідь 
на запитання «Скільки предметів у групі?». Далі учні показують 
окремо трикутники, перелічують їх і відповідають на запитання 
«Скільки...?». Можна запропонувати учням поставити подібні за
питання однокласникам. [Скільки чотирикутників? п’ятикутників? 
шестикутників? кругів?]

Учитель може також поставити додаткові запитання з метою 
опрацювання понять істинних (правильних) та хибних (неправиль
них) висловлювань.

Чи правильно, що деякі фігури на малюнку трикутники? [Так]
Чи правильно, що всі фігури на малюнку — трикутники? [Ні]
Чи правильно, що на малюнку немає жодного трикутника? [Ні]
Чи істинно, що жодна фігура на малюнку не є трикутником? [Ні]
Чи істинне висловлювання: «Деякі фігури на малюнку чотири

кутники»? [Так]

Первинне закріплення правил кількісної лічби

3. Завдання № 1. Учитель пропонує знайти на малюнку трикут
ники, перелічити їх. Учні визначають, якого кольору мають бути 
всі трикутники на малюнку, зафарбовують їх. Аналогічно органі
зується робота з іншими фігурами.

4. Завдання № 2. До цього завдання можна поставити й додат
кові запитання: кого на малюнку більше — качок чи гусок (кома
рів чи жаб)? кого менше — качок чи гусок (комарів чи жаб)? По
вторення правил лічби.

іV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування навичок кількісної лічби

1. Завдання № 3. Учні виконують завдання самостійно, потім 
здійснюють взаємоперевірку виконаної роботи.
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2. Для наступного завдання вчитель має підготувати на дошці 
 фігури червоного, синього, зеленого, жовтого кольорів.

3. Вправи з кількісної лічби можуть інтегруватися із знаннями 
про природу, наприклад, таким чином.

4. Завдання № 4. Самостійна робота учнів. 

5. Завдання № 5. Самостійна робота учнів.

закріплення уявлень про промінь і відрізок

6. Завдання № 6. Фронтальна робота з класом. 

7. Завдання № 7. Учитель пропонує учням назвати спільне й від
мінне у відрізку та промені. Учні виконують завдання самостійно. 

8. розвиток логічного мислення. Пропонуємо розгадати за
гадку, записану за допомогою малюнків.

             Не гавкає,         не кусає,     а в дім не пускає.

Звертаємо увагу учнів на те, що коли ми додаємо слово «НЕ», отри
муємо заперечення. У зв’язку з цим можна повернутися до вже розфар
бованих фігур у завданні № 1 і запропонувати учням виконати такі дії.

Знайдіть фігури, що мають властивість «не червоні».
Знайдіть фігури, що мають властивість «не чотирикутні».

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Що треба зробити, щоб відпо
вісти на запитання «Скільки?» Якими правилами слід керуватися 
при лічбі предметів? Яких помилок можна припуститися при ліч
бі? Що треба робити, щоб не припускатися цих помилок?

Урок 6
Тема уроку. Порядкова лічба. Тиждень.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характери
стику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: ознайомити учнів із порядковою лічбою, показа
ти, що порядковий номер предмета залежить від напрямку лічби; по
вторити правила лічби та визначення кількості предметів у групі; уза
гальнити уявлення учнів про тиждень як одиницю вимірювання часу. 

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Уявіть собі урок фізкультури. Ви вишикувалися за зростом... 
Думаю, вас цікавить не тільки те, скільки всього учнів у класі, 
а й те, який за порядком кожний з вас! (Учитель пропонує описа
ти життєві ситуації, коли дітям траплялося лічити за порядком.) 
Отже, в житті існують ситуації, коли постає запитання «Який за 
порядком?». А от щоб на нього відповісти, треба вміти лічити! Як 
ви думаєте, чим ми будемо займатися на сьогоднішньому уроці? 
На яке запитання будемо відповідати? 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та
кій послідовності: синій, жовтий трикутники, жовтий круг, жов
тий, синій чотирикутники, синій трикутник.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, форма, форма, 
колір, форма; наступним кроком має змінитися форма — має бути 
синій круг.]
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актуалізація вміння кількісної лічби

2. Робота з «арифметичними штангами»*.
3. Робота з наборами чисел і кружків*. 
4. Учитель пропонує учням подивитися на малюнки: 

Полічіть метеликів, сонечка, ос зліва направо і справа наліво, 
слідкуючи очима. Що цікаве помітили? (Учитель звертає увагу 
учнів на те, що при відповіді на запитання «Скільки...?» предме
ти можна лічити в будьякому порядку.) Скільки груп утворено? 
Як одним словом можна назвати всі групи?

5. Завдання № 1.

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. ознайомлення з порядковою лічбою. Учитель пропонує 
шістьом учням вийти до дошки й стати одне за одним.

Скільки всього учнів, якщо полічимо справа наліво?
Скільки всього учнів, якщо полічимо зліва направо?
Хто стоїть першим справа? Який він за порядком, якщо лічи

ти зліва?
Який за порядком (Ім’я учня.), якщо лічити справа? Який він 

за порядком, якщо лічити зліва?
Яка за порядком (Ім’я учениці.), якщо лічити справа? Яка вона 

за порядком, якщо лічити зліва?
Хто стоїть третім зліва? третім справа? п’ятим зліва? п’ятим 

справа? Здогадайтеся, чому ті самі учень або учениця мають різні 
порядкові номери?

Учитель пропонує полічити всіх учнів справа наліво і зліва на
право, користуючись порядковими числівниками (перший, дру
гий тощо). Слід звернути увагу учнів на те, що порядковий номер 
об’єкта залежить від напрямку лічби.

* Тут і далі даний вид роботи здійснюється аналогічно до того, як це подано в ма
теріалах до уроку № 5.

2. Первинне закріплення порядкової лічби. Фронтальне вико
нання завдань № 2 і 3. Учитель пропонує пригадати казки, в яких 
герої з’являлися за порядком. Які це казки? Які герої? Потім про
понує поміркувати, коли в житті користуються певним порядком 
розташування. [Багатоповерховий будинок: порядок поверхів. Спор
тивні змагання: три призові місця.]

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. формування навичок порядкової лічби. Самостійне вико
нання учнями завдання № 4. Взаємоперевірка.

2. закріплення назв днів тижня та порядку їх слідування. 
Учитель пропонує учням відгадати загадки.

Дванадцять братів один за одним ходять, один одного не обхо
дять. [12 місяців.]

Сім братів віком рівні, іменами різні. [Дні тижня.]
Чи може так статися, що дні тижня змінять свій порядок?
Як можна планувати свій тиждень, користуючись порядком днів?
Розгляньте малюнки в завданні № 5 і розкажіть, як учень роз

планував свій тиждень.
Як ви дізнаєтеся, який нині день тижня? Виконуємо за

вдання № 6.
Розгляньте листки календаря в завданні № 7. (Учитель читає 

вимоги завдання.)

3. формування навичок кількісної лічби. Завдання № 8. Учи
тель пропонує учням визначити спільну ознаку для всіх предметів; 
встановити, чим відрізняються малюнки, що на них змінюється. 
Далі вчитель звертає увагу учнів на те, як змінюється кількість 
предметів, і пропонує продовжити малювати їх ряд. Перевірка 
 роботи.

4. закріплення поняття про ознаки предметів. На цьому 
етапі розглядається конструювання предмета за окремими озна
ками.

Відгадайте загадку: Кругле, рум’яне з дерева дістану. [Яблуко] 
За якими іншими ознаками можна впізнати яблуко?

Пограємо у грузагадку. Здогадайтеся, що може бути жовтого 
кольору та круглої форми. (Виграє той, хто назве слово останнім.)

У цій грі ми визначали (конструювали) предмет за його озна
ками. Ми поєднували різноманітні ознаки в одному предметі. 
 Спробуйте скласти для однокласників свої загадки про предмет, 
назвавши його ознаки.
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5. опрацювання спільних ознак, узагальнення за спіль-
ними ознаками. Учитель демонструє учням малюнок і читає 
 завдання.

6. опрацювання відмінних ознак. Учитель пропонує учням 
розглянути малюнок і здогадатися, як продовжити ряд фігур.

(На малюнку фігури 1, 4, 5 синього кольору, решта — червоні.)

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Що ви повторили на уроці? Що треба зробити, щоб відповісти 
на запитання «Скільки...?» Яких правил лічби слід дотримуватись? 
У якому напрямку можна вести кількісну лічбу? У чому суть по
рядкової лічби? Що ви можете розказати про порядкову лічбу? Які 
дні тижня ви знаєте? Яка за порядком неділя? середа?

Урок 7
Тема уроку. Лічба предметів. Множина.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характерис
тику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: закріпити правила кількісної та порядкової 
лічби; формувати уявлення про множину як групу предметів, що 
мають спільну властивість, і про елементи множини; пов’язати кіль
кісну лічбу із визначенням кількості елементів множини. 

Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Назвіть ознаки предметів. Як ви розумієте поняття «спільна 
ознака»? За спільною ознакою ми об’єднували об’єкти в групи —  

узагальнювали — і кожній групі давали назву, наприклад: геометрич
ні фігури, учні, вовки, жовте листя, меблі, казки, корови тощо. А щоб 
показати, що певних об’єктів багато, ми кажемо: набір геометричних 
фігур, клас учнів, зграя вовків, купа жовтого листя, набір меблів, збір
ка казок, стадо корів. Сьогодні ви з’ясуєте, що означають слова «на
бір», «клас», «зграя» тощо і яким одним словом їх можна замінити. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано чотирикутники в такій 
послідовності: великий зелений, великий жовтий, маленький жов
тий, маленький зелений, великий зелений, великий жовтий, ма
ленький жовтий.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, розмір, колір, 
розмір, колір, розмір; наступним має змінитися колір — має бути 
маленький зелений чотирикутник.]

актуалізація кількісної лічби
2. Вправи з «арифметичними штангами».

3. Робота з наборами чисел і кружків.

4. Завдання № 1. Розгляньте перший кораблик. Скільки на 
ньому прапорців? Чи відповідає ця кількість прапорців записаному 
числу 7? Що можна зробити, щоб кількість прапорців відповідала 
числу? Домалюйте прапорці. 

5. Яких правил треба дотримуватись при лічбі предметів? Що 
потрібно зробити, щоб відповісти на запитання: «Скільки всього?» 
Чи має значення, в якому напрямку перераховують предмети, від
повідаючи на це запитання? Чи має значення напрямок при поряд
ковій лічбі? Отже, виконаємо таке завдання.

(Кожний велосипед на малюнку має свій колір.)
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6. актуалізація порядкової лічби. Завдання № 2. Полічіть лам
почки на гірлянді зліва направо та справа наліво. (Учитель читає 
вимогу завдання.) 

7. актуалізація поняття спільної ознаки. У наступному завдан
ні вправа з лічби поєднана з узагальненням предметів за спільною 
ознакою.

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. ознайомлення з поняттям множини. Розгляньте малюнки 
в завданні № 3. Покажіть кожну групу зображених об’єктів. На
звіть кожну групу.

Учитель повідомляє, що слова букет, стосик, купа, набір, гру-
па, зграя, табун тощо означають, що розглядається багато об’єктів. 
Хоча всі ці слова і означають, що якісь предмети розглядають ра
зом, ці слова не можна замінювати одне одним. Не кажуть, напри
клад, так: зграя зошитів, або збірка квітів, або табун дерев, або на-
бір учителів, або букет учнів. Проте всі їх можна замінити словом 
множина. Це слово вживають стосовно будьяких груп предметів, 
наприклад: множина квітів, множина олівців, множина зошитів, 
множина учнів, множина пташок, множина коней. 

Учитель пропонує учням назвати множини предметів, які роз
ташовані навколо. [Ручка, олівець, фломастер — це множина пись
мового приладдя...]

2. Первинне закріплення поняття множини. Назвіть множи
ни поданих об’єктів.

Собака, вовк — це множина... (Учні доповнюють.)
Диван, стілець, шафа — це множина...
Липа, береза, клен, верба — це множина...
Синя хустка, синій олівець — це множина...
Усі об’єкти, які належать до множини, називають елементами 

множини. Усі елементи множини повинні мати спільну ознаку.

Зазначена множина тварин містить два елементи: собака і вовк; 
множина меблів — три елементи: диван, стілець, шафа. Скільки 
елементів містить множина дерев? А множина синіх предметів?

Трапляються множини, які містять лише один елемент. Напри
клад, у Тетянки лише одне червоне плаття, тому множина її плат
тів червоного кольору складається лише з одного елемента. Існують 
множини, які не містять жодного елемента,— це порожні множи
ни. Наприклад, у Сашка немає жодного кораблика, тому множи
на його корабликів — це порожня множина; множина дітей, які 
сьогодні відсутні в класі, може бути також порожньою. Спробуйте 
навести приклади порожніх множин.

Назвіть об’єкти, які можуть бути елементами таких множин: 
множини червоних предметів; множини круглих предметів; мно
жини квітів; множини пташок; множини букв; множини цифр.

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування уявлення про множину

1. На цьому етапі учні перехо
дять від називання елементів множи
ни до визначення кількості елементів 
множини. Відтепер вправи з лічби 
будуть пов’язані з визначенням кіль
кості елементів певної множини.

Подивіться на малюнок. Назвіть 
множину об’єктів. Скільки всього ма
шин? Скільки елементів містить ця 
множина?

2. Завдання № 4. Як назвати множину поданих об’єктів? Скіль
ки всього дорожніх знаків? Скільки елементів містить ця множина? 
Зафарбуйте картку з відповідним числом. Скільки елементів у мно
жині знаків трикутної форми? круглої? Яких елементів у множи
ні знаків більше — усіх знаків чи знаків трикутної форми? Чому?

3. Завдання № 5. Самостійна робота учнів. 
Розгляньте зображені множини предметів, назвіть їх. Обведіть 

кривою лінією множину, яка містить 4 елементи. Скільки елемен
тів містять інші множини?

4. робота над видо-родовими відношеннями. Учням слід 
продемонструвати, що родове поняття завжди ширше, ніж видове. 
Можна запропонувати таке завдання.

(На малюнку лише дві фігури червоні — два чотирикутники. 
Решта фігур — інших кольорів.)
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[Усіх фігур більше, ніж чотирикутників, бо чотирикутники — 
це лише частина всіх фігур. Чотирикутників більше, ніж черво
них чотирикутників, бо червоні чотирикутники складають лише 
частину всіх чотирикутників. Чотирикутників більше, ніж чер
воних фігур, тому що серед червоних фігур лише чотирикутни
ки, а червоні чотирикутники — це лише частина всіх чотири
кутників. Многокутників більше, ніж чотирикутників, оскільки 
чотирикутники — це лише частина многокутників (на малюнку 
є ще й трикутник).]

5. формування прийому розумової діяльності — класифі-
кації. Об’єкти можна об’єднувати в множини за різними ознака
ми. Розгляньте, як це зроблено в завданні № 6. Назвіть множи
ну об’єктів на малюнку зліва. Які в ній елементи? Здогадайтеся, 
за якою ознакою фігури розділено на групи. [За кольором.] Чи змі
нилися елементи в другій множині — на малюнку посередині? Що 
змінилося? За якою ознакою фігури на другому малюнку розділено 
на групи? [За розміром.] Що можна сказати про третю множину, на 
малюнку справа? Як у ній розділено елементи на групи? [За фор
мою.] Тож які ознаки брали до уваги, коли розділяли об’єкти? Які 
інші ознаки ви можете при гадати?

6. закріплення поняття про спільні та відмінні ознаки. З ме
тою розвитку спостережливості, уважності та формування вміння 
визначати зміну ознак виконуємо завдання № 7. 

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Що найбільше сподобалося на уроці? Як ви розумієте поняття 
«множина»? Назвіть множини предметів, що навколо вас. Назвіть 
елементи цих множин. Що в них спільне? Як визначити кількість 
елементів множини?

Урок 8
Тема уроку. Порядкові відношення. Підмножина.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характерис
тику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: закріпити правила лічби, продовжувати фор
мувати уявлення про множину, формувати уявлення про підмно
жину як частину множини; формувати поняття «наступне число», 
«попереднє число» та вчити користуватися відповідними термінами. 

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
На попередньому уроці ми з’ясували, що об’єкти навколишньо

го середовища можна об’єднати в групи за спільною ознакою; ді
зналися, що для позначення груп предметів використовують тер
мін «множина». Ми називали елементи множини, перелічуванням 
дізнавалися про кількість елементів множини. Сьогодні продовжи
мо працювати з множинами предметів і дізнаємось дещо нове про 
множини. А поки що потренуємось лічити. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

актуалізація кількісної і порядкової лічби

1. Робота з «арифметичними штангами».

2. Робота з наборами чисел і кружків. 

3. Ця вправа спрямована також на розвиток зорової уваги. Учи
тель має підготувати картку, наприклад, із таким малюнком:

Кожного разу вчитель показує картку протягом 2–3 секунд, піс
ля чого ставить одне запитання.

Назвіть множину. [Множина фруктів.] 
Які елементи містить множина? 
Скільки всього елементів у множині? Що треба зробити, щоб 

відповісти на запитання: «Скільки всього предметів?»
Який фрукт на картці перший? Що треба зробити, щоб відпо

вісти на запитання: «Який за порядком?»
Учитель підводить учнів до висновку: запитання «Який за по

рядком?» і запитання «Скільки?» вимагають перерахунку предме
тів, але для відповіді на запитання «Який за порядком?» ще має 
значення напрямок лічби.



30 31

актуалізація порядкових відношень
4. Завдання № 1. Фронтальна робота.  

5. Наступним пропонуємо учням виконати завдання в зошиті, 
аналогічне № 1. (Учні визначають, про яку тварину йдеться, і роз
фарбовують її).

6. Після виконання поданих завдань існує можливість перехо
ду до спостереження порядкових відношень у натуральному ряді.

Під час виконання завдання із зернятками звертаємо увагу учнів 
на те, що число, яке передує даному числу, називають попереднім, 
а число, яке йде безпосередньо після даного,— наступним. Пропо
нуємо учням, спираючись на запис чисел, назвати «сусідів» числа 3. 
Яке з них є наступним до числа 3? Яке — попереднім? Потім пропо
нуємо назвати «сусідів» числа 8, використовуючи терміни «наступне 
число», «попереднє число».

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії
1. ознайомлення з поняттям підмножини. Учитель пропонує 

вийти до дошки трьом дівчаткам і двом хлопчикам. 
Хто стоїть перед вами? Назвіть цю множину. Які елементи вхо

дять до цієї множини? Що в них спільне? Скільки елементів мі
стить ця множина? 

Назвіть елементи даної множини. Що в них відмінне? За якою 
ознакою цю множину можна розбити на дві групи? Які це можуть 
бути групи? [Хлопчики та дівчатка; діти в штанцях і в спідничках; 
з білявим волоссям і з темним; з першого ряду та з другого та ін.] 

Отже, ми множину учнів розбивали на дві частини. Кожну ча
стину множини називають підмножиною. Нехай у першій підмно
жині будуть хлопчики, а в другій — дівчатка. Полічіть елементи 
в першій підмножині; в другій. У якій підмножині елементів біль
ше? менше?

2. Первинне закріплення поняття підмножини. (На малюнку 
друге та останнє дерева мають жовте листя, решта — зелене.)

Учні називають множину; визначають кількість елементів. Далі 
пропонуємо розділити дерева на дві групи — підмножини (дерева із 
зеленою кроною і жовтою; листяні та хвойні дерева; дерева з пло
дами та без плодів; дерева із білим стовбуром і коричневим тощо). 
Щоразу просимо учнів називати кількість елементів у підмножинах. 

Потім пропонуємо з’ясувати, чи є істинними твердження: «Беріз 
більше, ніж дерев», «Ялина і сосна — це хвойні дерева», «Ялина 
і сосна — це не листяні дерева», «Дерев більше, ніж хвойних дерев».

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування уявлення про підмножину
1. Це завдання можна виконувати в парах. Учні викладають 

на парті три жовті великі чотирикутники, два жовті маленькі чо
тирикутники і два зелені маленькі чотирикутники. 

Назвіть усі об’єкти. [Геометричні фігури.] Що між ними спіль
не? Яка це множина? [Множина чотирикутників.] Чим відрізняють
ся фігури? [Кольором і розміром.] Якого кольору чотирикутники? 
Розбийте фігури на дві підмножини за кольором; за розміром. Чи 
можна розбити подані фігури на підмножини за формою?

2. Завдання № 4. Назвіть усі об’єкти одним словом. [Геоме
тричні фігури.] Яка це множина? [Множина геометричних фігур.] 
Розгляньте перший малюнок. На скільки частин розбили множи
ну? Скільки підмножин містить множина? Які це підмножини?..

3. Завдання № 5. Учитель пропонує учням розглянути множи
ну та назвати її. 

Скільки елементів у множині? Які ознаки предметів ви знає
те? [Колір, розмір, форма.] На першому малюнку виділіть дві під
множини за кольором; на другому — за розміром; на третьому — 
за формою. (Учні обводять кожну підмножину замкненою кривою.) 

4. Завдання № 6 учні виконують самостійно (учитель тільки 
читає вимогу завдання), потім здійснюють взаємоперевірку.

5. розвиток логічного мислення учнів. (Колір фігур позначе
но на малюнку буквами: з — зелений; ч — червоний; с — синій; 
ж — жовтий.)

[У першому ряді змінюються одна ознака: розмір, колір, роз
мір, колір, розмір; наступним кроком має змінитися колір; отже, 
наступним має бути маленький синій трикутник. У другому ряді 
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змінюються дві ознаки: розмір і колір; форма і колір; розмір і ко
лір; отже, наступним кроком мають змінитися форма і колір — має 
бути великий синій чотирикутник.]

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Що нового ви дізналися на уроці? Які нові слова почули? Яки
ми термінами будете користуватися при називанні «сусідів» числа? 
Назвіть попереднє число до числа 2; наступне число до числа 6; на
звіть «сусідів» числа 3.

Як називають частину множини? З яких підмножин складається 
множина учнів класу? множина класних меблів? множина предме
тів на парті? Що треба зробити, щоб визначити кількість елементів 
множини? кількість елементів підмножини?

Урок 9
Тема уроку. Число і цифра 1. Число і цифра 2. Стільки ж.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характерис
тику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: актуалізувати вміння порівнювати предмет
ні множини способом складання пар; актуалізувати поняття біль-
ше, менше, стільки ж; формувати поняття про числа 1 і 2; учити 
співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифри 1 і 2; 
формувати поняття про відношення рівності та не рівності, вчити 
позначати їх знаками «=» і « ≠ ».

Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів 

Ви вже вмієте лічити, знаєте порядок чисел... Прадавні люди 
не вміли лічити. Наприклад, щоб «полічити» овець, пастухи роби
ли по глиняному кружку на кожну вівцю, тобто кружків з глини 
було стільки ж, скільки й овець. Увечері, коли вівці поверталися, 
пастух відкладав з купи по одному кружку, як тільки одна вівця 
заходила в загін. І лише впевнившись, що овець повернулося стіль
ки ж, скільки було кружків, він спокійно йшов спати... Але в ста
ді були не лише вівці — пастухи пасли і корів, і кіз... Щоб позна
чити тварину кожного виду, почали робити з глини інші фігурки. 
Так, ще не вміючи лічити, прадавні люди займалися арифметикою! 
Перекладати фігурки з місця на місце було не дуже зручно... — 
і нарешті числа одержали свої назви. Вважають, що спочатку на
зви одержали лише числа 1 і 2. Що собою являють числа 1 і 2, ви 
дізнаєтесь на цьому уроці.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

актуалізація поняття множини та вміння  
визначати кількість елементів множини

1. Завдання № 1. Назвіть множини. У якій множині 1 елемент? 
2 елементи? Скільки елементів у множині грибів? у множині яблук?

2. Робота з лічильним матеріалом. Учитель пропонує учням роз
класти на парті 3 великі сині кружки і 4 маленькі сині кружки. 

Назвіть множину. Чим відрізняються кружки? Розбийте мно
жину на дві підмножини. Скільки елементів у підмножині великих 
кружків? у підмножині маленьких кружків? Яких фігур більше? 
менше? На скільки? 

Далі вчитель пропонує учням розкласти на парті 4 маленькі 
сині кружки й 4 маленькі жовті кружки. 

Чим тепер відрізняються кружки? Розбийте множину на дві 
підмножини. Скільки елементів у кожній підмножині? Що можна 
сказати про кількість синіх і жовтих кружків? 

3. актуалізація вміння порівнювати предметні множини спо-
собом утворення пар. Завдання № 2. Не перелічуючи предмети, 
подумайте, що можна сказати про кількість бананів у верхньому 
та нижньому рядах; про кількість яблук. 

Що можна сказати про кількість полуниць у верхньому та ниж
ньому рядах? про кількість груш? 

Що можна зробити, щоб бананів у верхньому ряді було стільки 
ж, скільки в нижньому ряді?.. 

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. формування поняття про число 1. Позначення числа 1 
цифрою. Завдання № 3. Що можна сказати про кількість кубиків 
і циліндрів на малюнку зліва? [Кубиків стільки ж, скільки цилін
дрів. Циліндрів стільки ж, скільки кубиків. Кубиків і циліндрів 
порівну.] Число, яке характеризує в даному випадку кількість ку
биків і циліндрів,— це число 1. 

Розгляньте предмети навколо. Який об’єкт у класній кімнаті 
один? Яких частин тіла в людини по одній? [Голова, тулуб, ніс, 
ріт.] Цікаво, що коли стародавні римляни придумували назву чис
лу «один», вони виходили з того, що Сонце (лат. sol) на небі завжди 
одне: «солюс» — один. І ця назва досі використовується! Так, «со
ліст» (solus) означає, що музикант або танцюрист виступає один.

Число «один» при написанні позначається цифрою 1. Уважно 
розгляньте друковану цифру 1. На що вона схожа? («Ось один, чи 
одиниця,— / І тонка, й пряма, як спиця!»)
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Уважно розгляньте рукописну цифру 1. Визначимо елементи, з 
яких складається цифра 1.

Прописуємо цифру 1 у повітрі, називаючи вголос її елементи. 
До речі, з метою навчання дітей написання цифр корисно за

стосовувати так звані «цифри-шершавчики»: кожна цифра зробле
на з наждачного паперу (нульовки) та наклеєна на гладенький 
картон. Учні проводять по силуету цифри двома пальцями кілька 
разів, а потім заплющують очі та проводять по силуету цифри ще 
кілька разів, по пам’яті. 

Завдання № 4. Учитель пропонує учням повчитися писати циф
ру 1 у зошиті. («Коли пишеш одиницю, треба прямо вниз котиться!»)

2. формування поняття про число 2. Позначення числа 2 
цифрою. Повернемось до завдання № 3. Що можна сказати про 
кількість трикутників і квадратів на малюнку справа? [Трикут
ників стільки ж, скільки квадратів. Квадратів стільки ж, скільки 
трикутників.] Закриємо пальцем один трикутник. Скільки стало 
трикутників? [Один] Тепер трикутників стільки ж, скільки ква
дратів? [Ні] Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, 
скільки квадратів? [Треба або домалювати ще один трикутник, або 
прибрати один квадрат.] Якщо ми домалюємо ще 1 трикутник, то 
трикутників буде 1 і ще 1. Тепер трикутників стільки ж, скіль
ки й квадратів? [Так] Число, яке характеризує в даному випадку 
кількість трикутників і квадратів,— це число 2. Як ми отримали 2 
трикутники? [До 1 добавили ще 1.] 2 — це 1 і ще 1. Як ми з двох 
трикутників отримали 1? [Забрали 1 трикутник.] 1 — це 2 без 1. 

Розгляньте предмети навколо. Яких об’єктів у класній кімнаті 
два? Яких частин тіла у людини по дві? 

Число «два» на письмі позначається цифрою 2. Розгляньте дру
ковану цифру 2. На що вона схожа? Розгляньте рукописну цифру 
2. [Цифра 2 схожа, наприклад, на лебедя, який пливе.] («А ось 
цифра два — / В неї кругла голова, / Довгий хвіст, зігнута ший
ка. / Отака, як бачиш, двійка».)

Розглянемо елементи цифри 2. Прописуємо цифру 2 у пові
трі, називаючи вголос її елементи. Наводимо цифру 2 на «цифрах
шершавчиках».

Завдання № 5. Учитель пропонує учням повчитися писати циф
ру 2 у зошиті. 

3. визначення місце числа в натуральному ряді. способи 
одержання чисел. Спочатку розглядаємо порядок чисел 1 і 2 при 
лічбі та встановлюємо порядкові відношення: число 1 йде безпо
середньо перед числом 2, тому 1 — попереднє число до 2; число 2 
йде безпосередньо після числа 1, тому число 2 наступне до числа 1. 

Як отримати число 2 із попереднього до нього числа 1? [Треба 
до попереднього числа 1 добавити ще 1; 2 — це 1 і ще 1.]

Як отримати число 1 із наступного до нього числа 2? [Треба від 
наступного числа 2 забрати 1; 1 — це 2 без 1.]

співвіднесення цифри та числа об’єктів
4. Учитель пропонує учням знайти картки з цифрами 1 і 2, 

а потім викласти на парті стільки кружків (трикутників тощо), 
щоб їх кількість можна було позначити цими цифрами. 

5. Можна виконати таке завдання.

6. Завдання № 7. Учні самостійно позначають цифрою кількість 
предметів, потім здійснюється перевірка.

7. формування поняття про склад числа 2. (Учні одержують 
по два кружки та аркуш, поділений лінією на ліву та праву частини.)

Покладіть зліва на парті 2 кружки. Скільки всього кружків? 
Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків зліва? Скіль
ки кружків справа? Скільки всього кружків? Назвіть склад чис
ла 2. [1 і 1.]

Порівняння чисел

8. Учні виконують практичне завдання (можна працювати  
в парах). 

Викладіть на парту 1 трикутник. Викладіть стільки ж круж
ків. Скільки трикутників? Скільки кружків? Їхні кількості рівні 
чи нерівні? Якщо фігур порівну, то використовують спеціальний 
знак — «дорівнює». Цей знак складається з двох горизонтальних 
паличок рівної довжини. Розгляньте цей знак. (Учитель демонструє 
відповідну картку, учні знаходять картку зі знаком «=» у розда
вальному матеріалі.)

Покладіть поряд ще один кружок. Складіть пари з трикутників і 
кружків. Яка фігура залишилися без пари? Яких фігур більше? Яке 
число більше? Якої фігури не вистачило для складання пар? Яких 
фігур менше? Яке число менше? Кількість трикутників і кількість 
кружків рівні чи не рівні? Щоб позначити, що кількості фігур не 
рівні, використовують знак «не дорівнює»: « ≠ » — знак рівності, 
який закреслено. (Учитель демонструє відповідну картку.)

9. Завдання № 8. Це завдання аналогічне попередньому. 
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ііі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення поняття «стільки ж». На цьому етапі доціль
ним буде завдання, яке до того ж сприяє навчанню читання рів
ностей.

[За травкою «сховалося» стільки ж грибів, скільки на малюн
ку зверху. На малюнку зліва вгорі 6 грибів, тому під смужкою 
так само 6 грибів. Кількість грибів рівна: вгорі 6 і внизу також 6.] 
Читаємо запис: шість дорівнює шести. Аналогічно працюємо з ма
люнком справа.

2. розвиток логічного мислення учнів. Це завдання сприяє 
також закріпленню поняття «стільки ж».

[Розглянемо перший малюнок. Можна полічити, починаючи з 
шести, добавляючи по одному: сім, вісім. Отже, справа 8 круж
ків...] 

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Чому ви навчилися на уроці? Що цікаве робили? Що сподо
балось? Як ви розумієте відношення «стільки ж»? Яким знаком 
його позначають? Яке число наступне до числа 1? попереднє до 
числа 2? Як одержати число 2 із числа 1? Як одержати число 1 
із числа 2?

Урок 10
Тема уроку. Число і цифра 3.
Мета: формувати поняття про число як про кількісну характери
стику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 3; учити пи
сати цифру 3; учити порівнювати числа способом складання пар; 
продовжити формувати поняття дорівнює і не дорівнює; продовжи
ти формувати поняття про трикутник. 

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом 
формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівнян
ня, узагальнення, класифікації. 

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Прадавні люди здебільшого лічили так: один, два, багато. Зна
чно пізніше люди дали назву числівнику, який ми називаємо «три», 
і його стали використовувати замість слова «багато». І сьогодні 
мати, розсердившись на дитину, може сказати: «Чи я маю три 
рази повторювати те саме?». А ще пригадайте: «Обіцяного три 
роки чекають». У багатьох казках герой змагається із триголовим 
драконом; проходить три царства: мідне, срібне й золоте; загадує 
або здійснює три бажання; витримує три випробування... Отже, 
сьогоднішній урок присвячено вивченню такого цікавого і такого 
«магічного» числа 3.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

актуалізація кількісної лічби

1. Лічба на слух. Учитель пропонує учням послухати віршики 
і назвати кількість об’єктів, про які йдеться.

1) Якось взимку в надвечір’я Та хазяїн сплохував!
 Лісові зійшлися звірі Бо ведмідь ніяк не міг
 В теплий затишний барліг Розділити той пиріг.
 До ведмедя на пиріг: Тричі потом він облився,
 Вовк, борсук, їжак, вовчиця, Так нічого й не добився.
 Заєць, білка та лисиця. Хто бажає підказати,
 Всяк свого шматка чекав, З чого слід йому почати?
 

2) Двоє білих кошенят,
 Двоє сірих гусенят,
 Ще теля, коза, свиня.
 Скільки всіх — не знаю я.
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2. Завдання № 1. Це завдання надає можливість водночас 
із кількісною лічбою актуалізувати поняття множини. Учитель 
пропонує учням назвати множини; самостійно визначити кількість 
елементів у них, обвести олівцем множину, в якій 3 елементи. По
тім запитує в учнів, що вони знають про число 3.

актуалізація поняття про числа 1 і 2
3. Робота із роздавальним матеріалом. Покладіть на парту 

один кружок. Позначте число кружків карткою з відповідною 
цифрою. На що схожа цифра 1? З яких елементів вона склада
ється? «Напишіть» її у повітрі. Що треба зробити, щоб кружків 
стало 2? [Треба покласти (присунути, добавити) ще 1 кружок.] 
Зробіть так, щоб кружків стало 2. Позначте число кружків карт
кою з відповідною цифрою. На що схожа цифра 2? З яких еле
ментів вона складається? «Напишіть» її у повітрі. Як отримати 
число 2? [Треба до 1 присунути (добавити...) ще 1.] Як отрима
ти число 1 із числа 2? [Треба від 2 забрати (виключити, відня
ти...) 1.]

4. Покладіть 2 трикутники, а під ними — 1 чотирикутник. 
Яких фігур більше? Чому? Яких фігур менше? Чому?

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. формування поняття про число 3. Позначення числа 3 
цифрою. Учитель пропонує виконати завдання № 2. 

Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників 
та кругів на малюнку? 

Закрийте пальцем трикутник праворуч. Скільки на малюн
ку залишилось трикутників? Що треба зробити, щоб трикутни
ків стало стільки ж, скільки чотирикутників; стільки ж, скіль
ки кругів?

Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутни
ків, чотирикутників і кругів,— це число 3. Число «три» на письмі 
позначається цифрою 3. Розгляньте друковану та рукописну циф
ру 3 і скажіть, що вона вам нагадує. («Перші цифри — дві сестри. 
/ Ось і третя цифра — 3. / Трійку — третій із значків — / Скла
дено із двох гачків».)

2. визначення місця числа 3 у натуральному ряді. спосо-
би одержання числа 3. Полічіть до трьох у прямому та зворот
ному порядках. Число 3 йде за числом 2. Яке число попереднє до 
числа 3? Як одержати число 3 із попереднього до нього числа 2? 
Назвіть наступне число до числа 3. Здогадайтеся, як одержати чис
ло 3 із наступного до нього числа 4. 

3. співвіднесення цифри та числа об’єктів. Завдання № 3. 
Визначте, скільки точок на кожній кісточці доміно. З’єднайте ліні

єю першу кісточку доміно з відповідною цифрою. Яка цифра позначає 
число точок на кісточці? (Аналогічно працюємо з рештою кісточок). 

Розгляньте малюнки під цифрами. Назвіть множини. 
Далі учні самостійно визначають кількість елементів у кожній 

множині, з’єднують множину з відповідною  цифрою. 

4. навчання написання цифри 3. Уважно розгляньте друко
вану та рукописну цифру 3. З яких елементів вона складається? 

Прописуємо цифру 3 у повітрі, називаючи вголос її елементи. 
Використовуємо «цифришершавчики». 

Потім вчитель пропонує учням повчитися писати цифру 3 у зо
шиті (завдання № 4).

5. формування поняття про склад числа 3. Щоб визначити 
склад числа 3, учні виконують практичне завдання. Покладіть зліва 
на парті 3 кружки. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок 
зліва направо. Скільки кружків зліва? Скільки кружків справа? 
Скільки всього кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо... 
(Учні називають відповідні випадки складу числа 3.)

Після цієї роботи доцільно виконати завдання № 5.

Порівняння чисел
6. Практичні завдання.
Покладіть на парту 2 кружки і 3 чотирикутники. Складіть пари. 

Які фігури залишилися без пари? Яке число більше? Яких фігур 
не вистачило? Яке число менше? 

Покладіть на парту 3 трикутники і 3 кружки. Складіть пари. 
Що можна сказати про кількість трикутників і кружків? [Трикут
ників стільки ж, скільки кружків.] 

Покладіть на парту 1 чотирикутник і 3 трикутники. Складіть 
пари. Яке відповідне число більше? Яке число менше? 

7. Завдання № 6. Фронтальна робота з класом.

8. Учитель пропонує учням назвати числа, які менші ніж чис
ло 3, і звертає їх увагу на те, що ці числа розташовані на числово
му промені ліворуч від числа 3.
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IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення поняття про ознаки предметів. Завдання № 7. 
Розгляньте зображену фігуру. Як вона називається? Здогадай

теся, чому в неї така назва. 
Таким чином учитель підводить учнів до висновку про суттєві 

ознаки трикутника: наявність трьох кутів, трьох відрізків — сто
рін, трьох точок — вершин. Потім учитель пропонує назвати пред
мети, які за формою подібні до трикутника.

2. закріплення поняття про порівняння предметів за довжи-
ною (довший, коротший, однакової довжини). Робота в парах. 

Покладіть на парту олівці — усі, які маєте. Виберіть серед них 
найдовший і покладіть на парту вгорі. Виберіть найкоротший і по
кладіть під найдовшим. Знайдіть олівці однакової довжини, покла
діть їх один під одним. 

Завдання № 8. Порівняйте відрізки за довжиною. Знайдіть найдо
вший відрізок і наведіть його червоним олівцем. Найкоротший відрі
зок наведіть синім олівцем. Чи є серед відрізків однакові за довжиною?

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що спо

добалося на уроці найбільше? Що ви знаєте про число 3? Яке чис
ло попереднє до числа 3? Як одержати число 3 із попереднього до 
нього числа? Яке число наступне до числа 3? Як одержати число 3 
із наступного до нього числа? Полічіть від 1 до 3 у прямому поряд
ку; у зворотному порядку. З яких чисел складається число 3? На
звіть числа, які менші ніж 3. Де вони розташовані на числовому 
промені? Якщо знаєте, то назвіть числа, які більші за 3.

Урок 11
Тема уроку. Число і цифра 4.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характерис
тику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 4; учити пи
сати цифру 4; формувати поняття про склад числа 4; учити порів
нювати числа способом складання пар; продовжувати формування 
понять дорівнює, не дорівнює. 

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
На попередньому уроці ми вивчали число 3, яке в деяких на

родів було священним. Між тим в інших народів величезну роль 

 відігравало число 4. Так, у стародавній цивілізації майя вважалося, 
що небосхил тримають на руках чотири велетні... А ще згадайте: 
чотири сторони світу; чотири пори року; чотири частини доби; чо
тири вікові відрізки в житті людини (дитинство, юність, зрілість, 
старість); чотири кути в кімнаті тощо,— все це підкреслює важли
вість числа 4 для людини. Отже, сьогодні ми будемо вивчати дуже 
вагоме число 4... 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та
кій послідовності: жовтий чотирикутник, жовтий круг, жовтий, си
ній, зелений трикутники, зелений чотирикутник.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, форма, колір, 
колір, форма; наступним кроком має змінитися форма — має бути 
зелений круг.]

2. актуалізація поняття множини, вміння визначати кіль-
кість елементів в множині. Завдання № 1. 

Назвіть множини. Полічіть елементи в кожній множині. У якій 
множині елементів найменше? найбільше? Обведіть множину, в якій 
чотири елементи. Яка це множина? У якій множині елементів біль
ше, ніж у даній; у якій менше? Що ви знаєте про число 4?

актуалізація знання послідовності чисел від 1 до 10
3. Лічба. Назвіть числа від 1 до 10 у прямому порядку. На

звіть числа від 10 до 1. Яке число стоїть перед числом 2? після 
числа 2? між числами 1 і 3? Чи можете назвати число, яке стоїть 
безпосередньо після числа 3? після числа 4? Назвіть числа, які 
менші ніж 3; більші за 3.

4. Завдання № 2.
Яке число йде перед числом 3, тобто є попереднім до числа 3?
Яке число йде після числа 3, тобто є наступним до числа 3?
Назвіть попереднє число до числа 2.
Назвіть наступне число до числа 2.
Назвіть «сусідів» числа 2 — наступне і попереднє числа.

5. Далі учні мають згадати спосіб отримання числа із поперед
нього або наступного.

Назвіть попереднє число до числа 2 (3, 5, 8). Як отримати 2 (3, 
5, 8) із попереднього до нього числа?

Назвіть наступне число до числа 2 (3, 5, 8). Як отримати чис
ло 2 (3, 5, 8) із наступного?
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іі. формУвання нових знань і сПособів дії
1. формування поняття про число 4. Позначення числа 4 

цифрою. Завдання № 3. 
Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників 

і кругів на малюнку? [Трикутників стільки ж, скільки чотирикут
ників... Усіх фігур порівну.]

Закрийте пальцем трикутник праворуч. Скільки залишилось на 
малюнку трикутників? Що треба зробити, щоб трикутників стало 
стільки ж, скільки квадратів? стільки ж, скільки кругів? 

Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутни
ків, квадратів і кругів,— це число 4.

Число 4 на письмі позначають цифрою «4». Уважно розглянь
те друковану і рукописну цифру 4. На що вона схожа? [Рукописна 
цифра 4 нагадує, наприклад, стілець, перекинутий вгору ногами.] 
(«Ось 4 жартівливо / Випинає лікоть вліво».]

2. визначення місця числа 4 у натуральному ряді. способи 
одержання числа 4. Полічіть від 1 до 4 у прямому та зворотно
му порядках. Число 4 безпосередньо йде за числом 3. Як одержати 
число 4 із попереднього до нього числа 3? Назвіть наступне число 
до числа 4. Як одержати 4 із наступного до нього числа 5?

співвіднесення цифри та числа об’єктів
3. На цьому етапі доцільно виконати таке завдання.

4. Виконуємо аналогічне завдання № 4. 

5. навчання написання цифри 4. Розгляньте, як пишуть циф
ру 4. З яких елементів вона складається?  

Учні прописують цифру 4 у повітрі, називаючи вголос її еле
менти. Можна використати «цифришершавчики».

Потім учитель пропонує повчитися писати цифру 4 у зошиті 
(завдання № 5).

Порівняння чисел

6. Практичні завдання. 
Покладіть на парту 2 кружки і 4 чотирикутники. Складіть пари. 

Які фігури залишилися без пари? Яке число більше? Яких фігур 
не вистачило? Яке число менше? 

Покладіть на парту стільки кружків і стільки трикутників, щоб 
їх кількість була рівною. Поцікавтесь одне в одного, скільки круж
ків і трикутників ви поклали.

7. На цьому етапі можна виконати таке завдання.

Для кожного випадку учні визначають перелічуванням кількість 
елементів у кожній із двох множин; в уяві створюють пари з еле
ментів двох множин, роблять висновок: рівна чи нерівна кількість 
елементів множин; читають математичні записи. Якщо кількість 
елементів не рівна, учні з’ясовують, де елементів більше, а де мен
ше; яке число більше, яке число менше.

8. Виконуємо аналогічне завдання № 6. Розгляньте першу пару 
множин. Скільки елементів у кожній множині в парі? Чи рівна 
кількість елементів у множинах? Якщо ні, то яке число більше? 
Яке число менше? Зробіть відповідний запис...

9. Назвіть числа, які менші ніж число 4. Ці числа на число
вому промені розташовані ліворуч від числа 4. Назвіть числа, які 
розташовані на числовому промені після числа 4. Як ви вважаєте, 
вони більші чи менші ніж 4?

10. формування поняття про склад числа 4. Практичне за
вдання. Покладіть зліва на парті 4 кружки. Скільки всього круж
ків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків зали
шилося зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? 
Пересуньте ще 1 кружок зліва направо... 
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Після цього доцільно виконати завдання № 7 (учні працюють 
тільки з другою таблицею — зі складом числа 4). 

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення знань про склад числа 3. Завдання № 7 (пер
ша таблиця).

2. закріплення поняття про ознаки предметів. Завдання № 8. 
Розгляньте зображену фігуру. Як вона називається? Здогадайтеся, 
чому в неї така назва. 

Учитель підводить учнів до висновку про істотні ознаки чоти
рикутника: наявність чотирьох кутів, чотирьох відрізків — сторін, 
чотирьох точок — вершин. Пропонує назвати предмети, які за фор
мою подібні до чотирикутника.

3. закріплення вміння порівнювати об’єкти за розміром. 
На якому малюнку розмір тварин зліва направо збільшується, на 
якому — зменшується? Де на кожному малюнку розташована най
більша тварина? найменша?

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Що ви знаєте про число 4? Яке 
число попереднє до числа 4? Як одержати число 4 із попередньо
го до нього числа? Яке число наступне за числом 4? Як одержати 
число 4 із наступного? Полічить від 1 до 4 у прямому порядку; у 
зворотному порядку. З яких чисел складається число 4? Назвіть 
числа, які менші ніж 4. Де вони розташовані на числовому про
мені? Якщо знаєте, то назвіть числа, які більші за 4.

Урок 12
Тема уроку. Число і цифра 5.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характерис
тику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 5; учити пи
сати цифру 5; формувати поняття про склад числа 5; учити порів
нювати числа способом складання пар; продовжувати формувати 
поняття дорівнює, не дорівнює; актуалізувати й закріпити поняття 
ближче, далі. 

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Цікаво, що видатний давньогрецький філософматематик Пі
фагор вважав число 5 «найщасливішим» серед чисел. Із числом 5 
пов’язується перша система числення — вона містила п’ять цифр. 
Це було дуже зручно, адже спочатку люди лічили по пальцях, яких 
на руці — п’ять! А якщо людина встане та широко розкине ноги 
й руки, то стане схожою на п’ятикінцеву зірку. У людини п’ять 
органів чуття: очі (зір), вуха (слух), язик (смак), ніс (нюх), шкіра 
(дотик)... Що являє собою число 5, ви дізнаєтесь на цьому уроці.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в 
такій послідовності: великий зелений, маленький зелений, малень
кий синій круги, маленький синій, великий синій чотирикутники.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, колір, форма, 
розмір; наступним має змінитися колір — має бути великий зеле
ний чотирикутник.]

2. актуалізація поняття про множину та вміння визначати 
кількість елементів множини. Спочатку слід діагностувати наяв
ність в учнів знань про число 5. На цьому етапі можна виконати 
таке завдання. (На малюнку кожна купка клубків має свій колір.)
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3. актуалізація знань про послідовність чисел від 1 до 10. На
звіть числа від 1 до 10 у прямому порядку. Назвіть числа від 10 до 1. 

Визначте, про які числа йдеться: число йде безпосередньо за 
числом 3; число стоїть безпосередньо перед числом 2; число стоїть 
між числами 3 і 5; число є наступним до числа 7; число є попере
днім до числа 6; число є більшим за 2 і меншим ніж 4.

4. актуалізація способів утворення чисел. Завдання № 1. 
Які числа пропущені в числовому ряді? Пригадайте, як одержати 
наступне число, попереднє число, і вставте пропущені числа.

Учні здійснюють взаємоперевірку. 

5. Повторення складу числа 4. Покладіть в один ряд 4 круж
ки, а нижче — два ряди по стільки ж кружків. Покажіть порізному 
склад числа 4. [1 і 3, 2 і 2, 3 і 1.] 

Завдання № 2. Розгляньте першу таблицю. Склад якого числа 
будемо в ній записувати? Яке число доповнює число 3 до 4? чис
ло 2 до 4? число 1 до 4? 

Склад якого числа будемо записувати в другій таблиці? Вико
найте завдання самостійно. Потім заповніть третю таблицю.

іі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. формування поняття про число 5. Позначення числа 5 
цифрою. Завдання № 3. Що можна сказати про кількість трикут
ників, чотирикутників і кругів на малюнку? Прикрийте пальцем 
трикутник справа. Скільки на малюнку залишилося трикутників? 
Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чо
тирикутників; стільки ж, скільки кругів? 

Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутни
ків, чотирикутників і кругів,— це число 5.

Число «п’ять» на письмі позначають цифрою 5. Уважно роз
гляньте друковану і рукописну цифру 5. На що вона схожа? («По
тім вийшла погулять / На папері цифра 5. / Руку вправо простяг
нула, / Ніжку бубликом зігнула».)

2. визначення місця числа 5 у натуральному ряді. спо-
соби одержання числа 5. Полічіть від 1 до 5 в прямому і зво
ротному порядках. Число 5 йде безпосередньо за числом 4. Як 
одержати число 5 із попереднього до нього числа 4? Назвіть на
ступне число до числа 5. Як одержати 5 із наступного до нього  
числа 6?

співвіднесення цифри та числа об’єктів
3. На цьому етапі доцільно виконати таке завдання.

4. Виконуємо аналогічне завдання № 4. 

5. навчання написання цифри 5. Розгляньте, як пишуть циф
ру 5. З яких елементів вона складається? Прописуємо цифру 5 у 
повітрі, називаючи вголос її елементи. Використовуємо «цифри
шершавчики». 

Потім учитель пропонує повчитися писати цю цифру в зошиті 
(завдання № 5).

Порівняння чисел

6. Практичні завдання. 
Покладіть на парту 5 кружків і 4 чотирикутники. Складіть 

пари. Які фігури залишилися без пари? Скільки кружків? Скіль
ки чотирикутників? Покладіть під фігурами відповідні картки з 
числами. Ці числа рівні чи не рівні? Покладіть між числами від
повідний знак: «=» або « ≠ ». Яке число більше? Яких фігур не ви
стачило? Яке число менше? 

7. Завдання № 6. Самостійна робота учнів.

8. Назвіть числа, які менші ніж число 5. Ці числа на число
вому промені розташовані ліворуч від числа 5. Назвіть числа, які 
розташовані на числовому промені праворуч від числа 5. Як ви вва
жаєте, вони більші чи менші ніж 5?

9. формування поняття про склад числа 5. Практичне за
вдання. 

Покладіть зліва на парті 5 кружків. Скільки всього кружків? 
Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків залишилось 
зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Пересунь
те ще 1 кружок зліва направо...
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Після цього доцільно виконати завдання № 7 (учні працюють 
із другою таблицею — зі складом числа 5).

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення знань про склад числа 5. Учитель малює на 
дошці низки з намистинками і пропонує учням визначити, скіль
ки намистин треба «донизати», щоб їх стало по 5.

2. закріплення знань про геометричні фігури (п’ятикутник). 
Завдання № 8. 

Яка це фігура? Скільки відрізків — сторін має фігура? Скільки 
точок — вершин? Чому фігура називається п’ятикутником? [У неї 
п’ять кутів.]

Учитель показує кути, учні підраховують їх кількість. Можна 
запропонувати учням «розірвати» на кути паперовий п’ятикутник 
або показати дужками кути в зошиті.

3. закріплення понять «ближче», «далі». Розгляньте малюнок. 
Що розміщено поряд з будинком? Що — далі? Де розташовані ялин
ки відносно будинку? Що далі від будинку — човен чи вітрильник?

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що спо
добалося на уроці найбільше? Що ви знаєте про число 5? Яке число 

попереднє до числа 5? Як одержати число 5 із попереднього до ньо
го числа? Яке число наступне до числа 5? Як одержати число 5 із 
наступного до нього числа? Полічіть від 1 до 5 у прямому порядку; 
у зворотному порядку. З яких чисел складається число 5? Назвіть 
числа, які менші ніж 5. Де вони розташовані на числовому проме
ні? Якщо знаєте, то назвіть числа, які більші за 5.

Урок 13
Тема уроку. Об’єднання множин. Вилучення частини множини.
Мета: формувати в учнів розуміння сутності операції об’єднання 
двох скінченних множин без спільних елементів, сутності вилучен
ня частини множини.
Дидактична задача: учити об’єднувати елементи двох предметних 
множин і перелічувати число елементів об’єднаної множини, вчи
ти вилучати частину елементів предметної множини і перелічувати 
кількість елементів решти.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Ще до того як числа одержали свої «імена», прадавні люди ви
конували операції з множинами предметів. Коли люди, що мешка
ли общиною, поверталися з полювання, риболовлі, після збирання 
плодів, то кожний складав свою здобич у певне місце, тобто люди 
виконували об’єднання різних продуктів. Коли деякі продукти заби
рали з цього місця для їжі, то люди виконували вилучення частини 
з множини. Сьогодні на уроці ви теж навчитесь виконувати опера
ції об’єднання двох множин та вилучення підмножини з множини.  

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та
кій послідовності: синій, зелений, жовтий чотирикутники, жовтий, 
синій, зелений круги, зелений чотирикутник.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, колір, форма, 
колір, колір, форма; наступним має змінитися колір — жовтий 
чотирикутник.]

2. актуалізація знань про порядок слідування чисел від 1 
до 10. Учитель пропонує учням відповісти на такі запитання.

Назвіть попереднє число до числа: 5, 2, 4, 3. Як одержати по
переднє число?
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Назвіть наступне число до числа: 2, 4, 1, 3. Як одержати на
ступне число?

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. ознайомлення з об’єднанням елементів двох множин.
Покладіть на парту 4 кружки зліва та 2 кружки справа. Зсунь

те, змішайте всі кружки. Коли присувають, змішують, зсипають 
тощо,— це означає, що предмети об’єднують.

Покажіть усі кружки. Усього кружків більше або менше, ніж 
було окремо справа чи зліва? Скільки всього кружків? Щоб пока
зати всі кружки, треба їх об’єднати. Подивіться, як це роблять на 
письмі. (Учитель об’єднує на дошці зображені кружки лінією.)

Розгляньте в завданні № 1 навчального зошита, як об’єднали 
кружки. Скільки синіх кружків? Скільки червоних кружків? Що 
показує замкнена крива? Скільки всього кружків? Що потрібно 
зробити, щоб показати всі кружки? 

Розгляньте малюнок у завданні № 2. Як ви його розумієте? Що 
означає об’єднати? [Присунути, змішати, зсипати...] Що треба зро
бити, щоб об’єднати смородину, яку зібрали з двох кущів? [Зсипа
ти] Що треба зробити, щоб об’єднати дві стрічки? [Зшити]

Розгляньте малюнок зліва в завданні № 3. Скільки червоних 
яблук? Скільки зелених? Що треба зробити, щоб їх об’єднати? Як 
це показати в зошиті? [Учні обводять лінією всі яблука.] Полічіть, 
скільки стало яблук після об’єднання. Усього яблук більше чи мен
ше, ніж окремо червоних яблук? ніж окремо зелених?.. 

2. ознайомлення з вилученням підмножини з множини.
Покладіть на парту 5 чотирикутників. Відсуньте 4 чотирикут

ники. Коли щось відсовують, забирають, відрізають, відсипають 
тощо,— це означає, що предмети вилучають.

Покажіть чотирикутники, які залишилися. Залишилося чоти
рикутників більше чи менше, ніж було? Скільки чотирикутників 
залишилося? Це — решта. Щоб показати решту, треба вилучити. 
Подивіться, як показують решту на письмі. (Учитель обводить на 
дошці решту зображених чотирикутників.)

У завданні № 4 розгляньте, як вилучали трикутники. Скільки 
було трикутників спочатку? Скільки їх вилучили? Що потрібно 
зробити, щоб показати решту? Що показує замкнена крива? 

Розгляньте малюнок у завданні № 5. Як ви його розумієте? Що 
означає вилучити? Що треба зробити, щоб вилучити частину від 
стрічки? Як вилучити частину цукру з пакету? Як вилучити час
тину олівців із коробки з олівцями?

Розгляньте перший малюнок у завданні № 6. Скільки було ка
чок спочатку? Скільки качок відпливає? Що треба зробити, щоб 
показати решту качок? Як показати решту качок? (Учні обводять 
лінією двох качок, які залишилися.) Полічіть, скільки качок зали
шилося. Залишилося качок більше чи менше, ніж було спочатку? 

Первинне закріплення операцій з множинами
3. Покладіть на парту 2 сині кружки і 3 червоні. Об’єднайте 

їх. Кружків стало більше чи менше, коли їх об’єднали? Скільки 
стало кружків разом? Коли об’єднуємо предмети, їх стає більше, 
ніж було окремо! 

4. Покладіть на парту 3 кружки будьякого кольору. Вилучіть 
1 кружок. Покажіть кружки, які залишилися. Коли вилучаємо, за
лишається більше чи менше, ніж було? Скільки кружків залиши
лося? Коли вилучаємо предмети, їх стає менше, ніж було  спочатку!

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування вміння об’єднувати і вилучати
1. Завдання № 7. Розгляньте перший малюнок. Подумайте, 

коли предмети об’єднували, а коли вилучали. Скільки рожевих мар
керів? скільки жовтих? Що зробили з маркерами? Скільки їх стало 
разом? Зробіть висновок про те, як змінилася кількість маркерів... 

Отже, коли предметів стає більше, а коли — менше?

2. Робота в парах. Покладіть на парту всі ручки та олівці з ва
ших пеналів. Один учень має скласти завдання на об’єднання пред
метів, а другий — на вилучення. 

3. формування навичок написання знаків рівності. Завдан
ня № 8. Самостійна робота учнів.

4. розвиток логічного мислення учнів. Учитель демонструє 
учням дві склянки: в одній чотири пензлі (олівці тощо), у другій — 
шість.

Скільки пензлів у першій склянці? Скільки в другій? Чи порівну 
пензлів у склянках? У якій склянці пензлів більше? У якій менше? 
Здогадайтеся, що треба зробити, щоб пензлів було порівну. 

Розглядаються, аналізуються і практично перевіряються всі ва
ріанти відповідей учнів. Для розв’язання цього завдання можна 
або схематично зобразити пензлі кружками, або просто покласти 
у верхньому ряді пензлі з першої склянки, а під ними, створюю
чи пари, викласти пензлі з другої склянки. Діти впевнюються, що 
два пензлі в нижньому ряді залишилися без пари, тому їх треба 
розподілити між двома склянками: один залишаємо в нижньому 
ряді, а другий пересуваємо у верхній ряд.
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V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподо
балося на уроці найбільше? Що треба зробити, щоб показати скіль
ки всього предметів? Що означає об’єднати елементи двох множин? 
Що треба зробити, щоб показати решту? Що означає вилучити час
тину множини? Коли об’єднуємо, в об’єднаній множині стає елемен
тів більше чи менше, ніж було в кожній окремо? Елементів у мно
жині після вилучення її частини стає більше чи менше? Наведіть 
приклади життєвих ситуацій, коли треба об’єднувати; вилучати.

Урок 14
Тема уроку. Порівняння чисел. Знаки рівності і нерівності.
Мета: формувати в учнів розуміння сутності операції порівняння 
чисел; формувати поняття про числові рівності та нерівності.
Дидактична задача: розкрити сутність операції порівняння чисел 
на основі утворення пар; формувати уявлення про рівність і нерів
ність, про істинні й хибні рівності та нерівності; ознайомити учнів 
зі знаками рівності й нерівності, вчити писати й використовувати 
ці знаки при порівнянні чисел.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

На попередніх уроках ми порівнювали предметні множини спо
собом утворення пар; з’ясовували, рівна чи нерівна кількість еле
ментів у множинах. Згадайте: якщо кількість елементів у даних 
двох множинах була нерівною, то ми визначали, де елементів біль
ше або менше, і користувалися при цьому лише одним знаком — 
«не дорівнює». Напевно, потрібні спеціальні знаки, які окремо по
значають відношення «більше» і відношення «менше»! Саме з цими 
знаками ви познайомитесь на уроці.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано трикутники в такій по
слідовності: великі зелений, синій, жовтий;  маленькі жовтий, зе
лений, синій; великий синій.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, колір, розмір, 
колір, колір, розмір; наступним має змінитися колір — має бути 
великий жовтий трикутник.]

2. актуалізація об’єднання двох предметних множин або 
вилучення частини множини. Практична робота.  

Утворіть множину синіх кружків, у якій 5 елементів, і множи
ну зелених кружків, у якій 3 елементи. Об’єднайте ці множини. 
Що треба зробити, щоб об’єднати множини? Як змінилася кількість 
елементів у об’єднаній множині? Полічіть, скільки стало кружків 
після об’єднання множин. Виконайте те саме, замінивши кружки 
на трикутники або чотирикутники. 

Утворіть множину жовтих кружків, у якій 5 елементів. Вилу
чіть 3 елементи. Що треба зробити, щоб вилучити 3 елементи? Як 
змінилася кількість елементів у множині після вилучення її підмно
жини? Скільки елементів залишилося в множині після вилучення 
її частини? А тепер — працюємо в парах. Знову утворіть множину 
із 5 жовтих кружків. Запропонуйте сусіду по парті вилучити інше 
число кружків. Запитайте в нього, скільки кружків залишилося... 
Оцініть роботу одне одного. 

актуалізація способу порівняння чисел шляхом утворення пар
3. Покладіть у ряд 5 синіх трикутників, а під ним — 4 черво

ні. Утворіть пари із синіх і червоних трикутників. Визначте, чи 
є рівними кількості трикутників. Якщо ні, то яких трикутників 
більше? яких менше? яке число більше, а яке — менше? Що тре
ба зробити із синіми трикутниками, щоб їх кількість була рівною 
кілько сті червоних? Що треба зробити із червоними трикутника
ми, щоб їх кількість була рівною кількості синіх?

4. Завдання № 1. Назвіть множини на першому малюнку. 
Скільки елементів у множині пірамідок? У множині дзиґ? Пере
вірте, чи правильно утворено пари. Визначте, чи є рівними кіль
кості пірамідок і дзиґ. Якщо ні, то чого більше? чого менше? яке 
число більше, а яке — менше? 

(Аналогічно працюємо з рештою малюнків.)
Зверніть увагу: і на першому, і на другому малюнках кількість 

елементів двох множин не є рівною, але на першому пірамідок 
більше, ніж дзиґ, а на другому — зернин менше, ніж мишок. Ра
зом з цим в обох випадках маємо поставити один знак — «не до
рівнює». Але ж треба якось позначити, що саме пірамідок більше, 
а зернин менше... Як це зробити?

іі. формУвання нових знань і сПособів дії
ознайомлення зі знаками порівняння

1. Повчимося порівнювати числа. Викладіть на парті 5 круж
ків в ряд. Під кружками викладіть 3 чотирикутники. Складіть 
пари. Яким фігурам не вистачило пари? [Кружкам] Отже, кружків 
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більше, а чотирикутників менше. Скільки кружків? Скільки чоти
рикутників? Отже, 5 більше ніж 3, 3 менше ніж 5.

Для позначення слів «більше» та «менше» в математиці вико
ристовують знаки порівняння. (Учитель демонструє їх учням.) 

2. Розгляньте перший малюнок у завданні № 2. Утворіть пари 
з елементів множин. Що означають машинки, обведені лінією? 
Чого більше — машинок чи літаків? чого менше? Скільки маши
нок? скільки літаків? Яке число більше? яке менше? Розгляньте, 
як виконали запис. Які числа записано? Між числами стоїть знак 
«більше». До якого числа спрямований його «носик»? Такий запис 
називають нерівністю. Подумайте, чому в нього така назва. Чита
ють цю нерівність так: «5 більше ніж 3».

(Робота за другим малюнком у завданні № 2 виконується ана
логічно.)

ознайомлення з поняттями рівності та нерівності

3. Завдання № 3 передбачає формування уявлення про рівність 
і нерівність. 

Полічіть трикутники та кружки на першому малюнку. Прочи
тайте нерівність. Чому цей запис є нерівністю? 

(Роботу з рештою малюнків організовуємо аналогічно.) 
Учитель звертає увагу: якщо між двома числами стоїть знак рів

ності, то записано рівність. Якщо між двома числами стоїть знак 
порівняння, то записано нерівність!

4. Учимося писати знаки нерівності (завдання № 4).

Первинне закріплення нового матеріалу

5. Завдання № 5. Порівняємо числа. Прочитайте числа під ма
люнками. Яких фігур 5; яких — 3? Порівняйте числа 5 і 3. Для 
цього, за потреби, ви можете утворити пари — або лініями або за 
уявою. Який знак поставимо? Запишіть його між  числами...

6. співвіднесення нерівності та малюнка. Учитель пропонує 
учням розглянути фігури на дошці, прочитати нерівність і визна
чити, за яким малюнком її складено. Учні мають обґрунтувати 
свої  відповіді.

ііі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

закріплення поняття нерівності.  
навчання читання нерівностей

1. Порівняйте множини способом утворення пар. Прочитайте 
нерівності зліва направо та справа наліво.

2. Завдання № 6. Завдяки цьому завданню учні закріплюють 
уміння правильно ставити знаки порівняння між числами та визна
чати записи, які є нерівностями. Учитель читає вимогу завдання, 
а учні самостійно виконують її. Перевірка роботи. Учні читають 
нерівності зліва направо та справа наліво.

Якщо хтось із учнів припустився помилки в порівнянні чисел, 
учитель повідомляє, що учень одержав неправильну — хибну — не
рівність, тобто таку, що не відповідає дійсності; правильні — істин
ні — нерівності відповідають дійсності; взагалі і нерівності, і рівно
сті можуть бути правильні (істинні) або неправильні (хибні). 

3. Поняття істинних та хибних нерівностей закріплюються 
в ході виконання такого завдання.
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Називаючи істинні або хибні нерівності, учні мають поясни
ти свою думку. [4  >  6 — хибна нерівність. Бджілок не вистачило, 
щоб скласти пари з мурашками, тому бджілок менше, ніж мура
шок; отже, 4  <  6.]

4. Завдання № 7. Прочитайте перший запис. Як він називаєть
ся? Ця нерівність істинна. Треба проілюструвати її, домалювавши 
на першому малюнку відповідну кількість фігур справа. Скільки 
на першому малюнку фігур зліва? Здогадайтеся, скільки фігур має 
бути на малюнку справа? Чи може бути інше число фігур? Нама
люйте фігури справа (не обов’язково зірочки)...

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Які знаки ви знаєте? Як «упіз
нати» рівність? нерівність? Які можуть бути рівності? нерівності? 
[Істинні або хибні.] Які знаки порівняння ви знаєте? Яким кін
цем орієнтується знак порівняння до меншого числа? До більшо
го числа? Чи є істинними твердження: два більше за п’ять; три 
менше ніж чотири?

Урок 15
Тема уроку. Арифметичні дії додавання і віднімання.
Мета: формувати поняття про арифметичні дії додавання та від
німання; про числові рівності та нерівності, числові вирази.

Дидактична задача: ознайомити учнів із арифметичними дія
ми додавання і віднімання — вчити пов’язувати практичну дію 
об’єднання елементів двох множин із додаванням, а вилучення ча
стини елементів множини — із відніманням. Ознайомити учнів зі 
знаками додавання і віднімання, вчити їх писати ці знаки. Озна
йомити з поняттями вираз, значення виразу. Закріпити поняття 
вищий, нижчий; товстий, худий.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Ви вже ознайомились з операціями об’єднання двох множин без 
спільних елементів та вилучення підмножини з множини. Ми го
ворили про те, що ці операції виконували ще прадавні люди, які 
мешкали общиною... Але минуло багатобагато років, поки люди 
зрозуміли, що об’єднувати (додавати) й вилучати (віднімати) можна 
не самі групи (множини) предметів, а числа! Вони зрозуміли, що, 
поклавши поряд два горіхи і ще два горіхи, одержують чотири горі
хи; те саме буде, коли до двох риб докладуть дві риби,— одержать 

чотири риби... Так люди дізнались: якщо до двох приєднати (до
дати) ще два, одержиш чотири. Операції об’єднання та вилучення 
виконують над предметними множинами, а над числами викону
ють арифметичні дії — додавання і віднімання, з якими ви й по
знайомитесь сьогодні.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури: ве
ликий синій, маленькі синій і жовтий круги; маленький жовтий, 
великі жовтий і синій трикутники.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, колір, форма, 
розмір, колір; наступною має змінитися форма — має бути вели
кий синій круг.]

2. актуалізація знань учнів про порядок слідування чисел 
у натуральному ряді. Усне опитування.

Назвіть попереднє число до числа: 8, 3, 6, 5. Як одержати по
переднє число?

Назвіть наступне число до числа: 5, 1, 6, 9. Як одержати на
ступне число?

Між якими числами міститься число: 7, 3?

V. формУвання нових знань і сПособів дії

1. ознайомлення з арифметичною дією додавання. Покла
діть зліва на парту 5 синіх чотирикутників, а справа — 2 жовті. 
Присуньте жовті чотирикутники до синіх. Покажіть усі чотири
кутники. Що ми зробили з чотирикутниками? Ми їх присунули — 
об’єднали. Усього чотирикутників 5 і ще 2. Як змінилась кількість 
чотирикутників після об’єднання? Коли чотирикутники об’єднали, 
їх стало більше, ніж окремо синіх або окремо жовтих чотирикут
ників? Полічіть, скільки всього чотирикутників. Як ми одержали 
7 чотирикутників? Ми об’єднали чотирикутники — виконали до
давання чисел 5 і 2. Операція об’єднання предметних множин від
повідає арифметичній дії додавання.

Додавання — це арифметична дія з числами. Отже, 5 і ще 2 — 
це означає до 5 додати 2. У результаті одержимо 7. Дія додавання 
позначається знаком «+» (плюс). (Учитель демонструє знак.) Зро
бимо запис: 5  +  2  =  7.

Поміркуйте, як змінилося число при додаванні.
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Розгляньте малюнок у завданні № 1. Скільки великих ку
бів? скільки маленьких? Що показує замкнена крива? Що озна
чає об’єднати великі та маленькі куби? Спробуйте прочитати 
запис: 3  +  2. Цей запис називають виразом. Полічіть, скільки 
всього кубів: 3 і 2 буде 5, усього 5 кубів. Математичною мовою 
цю дію записують так: 3  +  2  =  5. Такий запис називають рівні стю. 
Здогадайтеся, чому в нього така назва. Отже, рівності одержує
мо тоді, коли між числами або математичними виразами стоїть 
знак «=». Пригадайте ситуації, коли вам доводилося додавати 
предмети.

2. ознайомлення з дією віднімання. Покладіть на парту 
8 кружків. Відсуньте 3 кружки. Покажіть кружки, які залиши
лися. Що ми зробили з трьома кружками? Ми їх відсунули — ви
лучили. Як змінилася кількість кружків після вилучення? Коли 
кружки вилучили, їх стало менше, ніж було. Полічіть, скільки за
лишилося кружків. Як ми одержали 5 кружків? Ми вилучили із 
8 кружків 3, тобто виконали віднімання.

Віднімання — це арифметична дія з числами. 8 без 3 — це озна
чає від 8 відняти 3. У результаті одержимо 5. Дія віднімання позна
чається знаком «–» (мінус). (Учитель демонструє знак.) Спробуйте 
прочитати вираз: 8  –  3. Спробуйте скласти рівність на віднімання. 
Як змінюється число при відніманні? 

Розгляньте малюнок у завданні № 2. Скільки було циліндрів? 
Що означають закреслені циліндри? Що означають циліндри, об
ведені замкненою кривою? Що означає вилучити частину цилін
дрів? Спробуйте прочитати вираз до цього малюнка; прочитайте 
рівність. Пригадайте ситуації, коли вам доводилося виконувати 
віднімання.

Первинне закріплення арифметичних дій  
додавання і віднімання

3. Завдання № 3. Зверніть увагу на малюнок: чайники сто
ять у два ряди. Опишіть малюнок [У першому ряді 3 чайники, 
у другому — 2.] Об’єднайте лінією всі чайники. Яку арифметич
ну дію в цьому випадку слід виконати? [Об’єднати — це озна
чає додати, тому треба виконати дію додавання.] У дії додаван
ня знак «+», тому між числами має стояти саме такий знак. 
Пригадайте, як називаються записи, подані справа. [Вирази.] 
Доберіть до малюнка відповідний вираз. Полічіть всі чайники. 
Скільки їх разом? Що треба дописати, щоб одержати рівність? 
Прочитаємо складену рівність: «3 плюс 2 буде 5» або «До 3 до
дати 2 до рівнює 5».

4. Завдання № 4. Учитель читає вимогу завдання, учні, комен
туючи, виконують її.  

5. Завдання № 5. Учні перевіряють правильність записів рів
ностей, повторюють терміни «вираз», «рівність». Учитель звертає 
увагу на те, що результат рівності називають значенням виразу. 

Iіі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування уявлення про арифметичні дії  
додавання і віднімання

1. Покладіть на парту в ряд 6 чотирикутників і 3 кружки. По
кажіть усі фігури. Складіть із карток з цифрами та знаками від
повідний вираз. Як змінилася кількість фігур після об’єднання? 
Полічіть, скільки всього фігур. Знайдіть значення одержаного 
 виразу.

2. Покладіть на парту в ряд 8 жовтих чотирикутників. Від
суньте 5 фігур і покажіть чотирикутники, які залишилися. Що 
означає вилучити? Складіть із карток із цифрами та знаками від
повідний вираз. Як змінилася кількість фігур після вилучення? 
Полічіть, скільки фігур залишилося. Знайдіть значення одержа
ного  виразу.

3. Завдання № 6. Учні навчаються писати знаки арифметичних 
дій і вирази. Учитель запитує, чи може хто знайти значення запи
саних виразів.

4. З метою закріплення того, що об’єднання двох множин від
повідає арифметичній дії додавання, а вилучення — арифметичній 
дії відніманню, учитель пропонує таке завдання.

Розглядаємо першу кісточку доміно. Скільки точок зліва? 
Скільки точок справа? Скільки точок всього? Об’єднаємо ці точки. 
Об’єднати — це означає додати. Чи правильно складено вираз? Пе
релічуванням знайдіть значення виразу. Скільки точок всього? Ви
лучимо ті, що зліва. Вилучити — це означає відняти. Чи правильно 
складено вираз? Перелічуванням знайдіть значення виразу...
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5. Завдання № 7. Спочатку розгляньте та прокоментуйте пер
ший малюнок. Що робили — об’єднували чи вилучали? Треба до
давати чи віднімати? Запишіть вираз. Перелічуванням знайдіть 
значення виразу...

6. закріплення вміння порівнювати об’єкти за висотою 
і товщиною. Пропонується таке завдання.

За першим малюнком учні встановлюють відмінну ознаку: хлоп
чик вищий за дівчинку, тому зріст хлопчика позначений довшим 
відрізком, а зріст дівчинки — коротшим. 

На другому малюнку повари відрізняються за товщиною. Учні 
мають здогадатися, якого за товщиною повара позначили довшим 
відрізком. 

За наявності часу можна виконати аналогічне завдання та за
кріпити читання нерівностей зліва направо та справа наліво.

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Які арифметичні дії ви знаєте? 
Яка арифметична дія відповідає об’єднанню двох множин без спіль
них елементів? вилученню підмножини з множини? Яку арифме
тичну дію слід виконати, щоб стало більше? менше? Чому? [Щоб 
стало більше, треба виконати дію додавання, оскільки додати — 
це означає об’єднати, а при об’єднанні ми одержуємо більше, ніж 
окремо в кожній множині...]

Урок 16

Тема уроку. Схематичне зображення додавання і віднімання.

Мета: формувати уявлення про арифметичні дії додавання та від
німання; формувати поняття про числові рівності та нерівності, про 
числові вирази.

Дидактична задача: вчити пов’язувати практичну дію об’єднання 
елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну 
дію вилучення частини елементів множини — з арифметичною дією 
віднімання. Учити користуватися знаками додавання і віднімання, 
поняттями вираз, значення виразу; знайомити зі схематичним зо
браженням дій додавання і віднімання за допомогою відрізків. 

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Багато хто з хлопчиків збирає маленькі машинки — моделі 
справжніх автомобілів. Звичайно, ці машинки є лише зменшени
ми копіями, в яких немає багатьох деталей. Але головне, що ві
дображає модель,— це форма, зовнішній вигляд машини. Сьогод
ні ви будете вчитися створювати у вигляді малюнківсхем моделі 
ситуацій, що виникають у повсякденному житті й відображають 
операції об’єднання або вилучення множин, а отже, відповідають 
арифметичним діям додавання і віднімання. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. Усне опитування.
Назвіть попереднє число до числа: 5, 10, 4, 2. Як одержати по

переднє число?
Назвіть наступне число до числа: 7, 3, 8, 4. Як одержати на

ступне число?
Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? Що означає 

відняти? Який знак арифметичної дії додавання? віднімання?
Коли об’єднуємо (додаємо), стає більше чи менше? Що відбува

ється, коли вилучаємо (віднімаємо)?

актуалізація понять об’єднання та вилучення
2. Практичні вправи. Покладіть на парту в ряд 7 чотирикутни

ків і 2 кружки. Покажіть усі фігури. Що треба зробити, щоб пока
зати всі фігури? Що означає об’єднати? Яку дію треба виконати? 
Складіть із карток із цифрами та знаками відповідний вираз. Усьо
го фігур більше чи менше, ніж окремо кругів і окремо чотирикут
ників? Полічіть, скільки всього фігур. Знайдіть значення виразу.
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Покладіть на парту в ряд 6 жовтих чотирикутників. Відсуньте 
4 чотирикутники та покажіть ті, що залишилися. Щоб показати 
прямокутники, що залишилися, треба об’єднувати чи вилучати? 
Що означає вилучити? Складіть із карток відповідний вираз. За
лишилося чотирикутників більше чи менше, ніж було? Полічіть, 
скільки чотирикутників залишилося. Знайдіть значення виразу.

3. На даному етапі дії об’єднання та вилучення ілюструються 
малюнками. Наступні два завдання виконуються на дошці.  
1) Намалюй 3 трикутники. Намалюй 2 квадрати. Покажи лінією 

всі фігури. Запиши відповідний вираз. Перелічи, скільки всьо
го фігур. Знайди значення виразу.

2) Намалюй 5 квадратів. Закресли 2 квадрати. Покажи лінією 
квадрати, що залишилися. Запиши відповідний вираз. Полічи, 
скільки квадратів залишилося. Знайди значення виразу.

іі. формУвання нових знань і сПособів дії

ознайомлення зі схематичною інтерпретацією  
арифметичних дій додавання та віднімання

1. Завдання № 1. На відміну від попередніх завдань, дане пе
редбачає формування вміння інтерпретувати ситуацію у вигляді 
схематичного малюнка. 

Прокоментуйте малюнок. Здогадайтеся, що означають кружки 
під зображенням яблук. (Домовимося: аби скоротити час, на уро
ках математики ми не малюватимемо предмети такими, які вони є, 
а будемо користуватися їх умовними позначеннями — кружками, 
точками або відрізками. Тобто будемо зображувати предмети схе
матично.) Про що свідчить замкнена крива на схемі? Яку арифме
тичну дію треба виконувати, коли предмети об’єднуємо? Перевір
те, чи правильно складено вираз до схеми. У результаті отримаємо 
більше чи менше? Чому? Знайдіть значення виразу. 

(За другим малюнком робота організується аналогічно.)

2. До наступних двох завдань учитель пропонує учням скласти 
схеми, скориставшись роздавальним матеріалом. Водночас учитель 
показуватиме на дошці, як складати такі схеми з відрізків.
1) У завданні йтиметься про пташок. Домовимося, що ви будете 

умовно позначати пташок синіми та червоними трикутниками, 
а я — відрізками тих самих кольорів. На дереві сиділи 4 пташ
ки. Скільки синіх трикутників покладете? Скільки синіх від
різків я намалюю? (Учитель малює 4 сині відрізки, показує їх 
дужкою, над дужкою пише число 4.) До них прилетіла ще 
1 пташка. Скільки червоних трикутників покладете? Скільки 

4 1

?

мені намалювати червоних відрізків? (Учитель домальовує 1 
червоний відрізок, позначає його дужкою і числом.) Як на пар
ті ви покажете всіх пташок? На моїй схемі можна показати всіх 
пташок дужкою. Чи називала я число всіх пташок? Коли цього 
числа немає, то пишуть знак запитання. Що треба зробити, щоб 
дізнатися, скільки всього пташок,— об’єднувати чи вилучати? 
Якій арифметичній дії відповідає 
практична дія об’єднання? Складемо 
вираз: 4  +  1. Пташок стало більше або 
менше, ніж було спочатку? Яким 
є значення цього виразу? Як ви про 
це дізналися?

2) У наступному завданні йтиметься про вертольоти. Ви будете по
значати їх синіми кружками, а я — синіми відрізками. На аеро
дромі було 5 вертольотів. Скільки кружків покладете? Скільки 
відрізків я маю накреслити? Допоможіть мені показати дуж
кою вертольоти, які були спочатку. Допоможіть позначити їх 
числом. Відлетіли 3 вертольоти. Як ви покажете, що вони від
летіли? Я не хочу викреслювати 3 відрізки, я їх наведу жир
нішою лінією. Як показати дужкою вертольоти, які полетіли? 
Де треба записати, скільки їх полетіло? Покажіть вертольоти, 
що залишилися. Здогадайтеся, що означають два інші відрізки 
на схемі, поданій на дошці. Покажемо дужкою, скільки верто
льотів залишилося. Чи називали ми це число? Як позначимо на 
схемі невідоме число? Щоб показати, 
скільки вертольотів залишилося, тре
ба об’єднувати чи вилучати? Запише
мо вираз: 5  –  3. Залишилося верто
льотів більше чи менше, ніж було? 
Знайдіть значення виразу.

Первинне закріплення схематичної інтерпретації  
арифметичних дій

3. Завдання № 2. Білочка знайшла 4 гриби, а зайчик — 2. 
Щоб показати всі гриби, треба об’єднувати чи вилучати? Поясніть, 
що на схемі позначають кружки; що позначають відрізки. Що на 
схемі з кружками позначають червоні кружки? зелені кружки? 
Як на цій схемі показано всі гриби? Що на схемі з відрізками по
казує червоний відрізок? зелений відрізок? Що показує всі гриби 
на схемі з відрізками? Усього грибів більше чи менше, ніж окре
мо знай шла білочка? ніж окремо знайшов зайчик? Скільки всього 
грибів знай шли білочка і зайчик? [Перелічимо; 6.]  Перевірте, чи 
правильно записано рівність. Чому складено саме таку рівність? 

5

3?
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4. Завдання № 3. Скільки кружків було спочатку? Що вони по
значають? Як це показано на схемі з відрізками? Що позначають 
кружки, які закреслили? Як це показано на схемі з відрізками? Як 
на схемі з кружками показали решту? Як показали решту на схемі 
з відрізками? Чи правильно складено рівність? Доведіть свою думку.

ііI. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

закріплення схематичної інтерпретації  
арифметичних дій додавання і віднімання

1. Завдання № 4, № 5. У цих завданнях учням пропонується 
послухати опис ситуації, розглянути малюнок до неї і вибрати від
повідну схему із запропонованих. Потім учитель пропонує учням 
зробити висновок про те, навіщо в математиці користуються схе
матичним зображенням дій. 

2. Завдання № 6. Учні мають записати на схемі відповідні чис
ла над дужками. 

Подивіться на першу схему. Скільки червоних відрізків на схемі? 
Яке число запишемо в клітинці над червоними відрізками? Скільки 
зелених відрізків? Яке число запишемо в клітинці над зеленими від
різками? Що позначає велика дужка під усіма відрізками? Що тре
ба записати в клітинці під нею? Ми об’єднуємо чи вилучаємо? Що 
означає об’єднати? Виберіть відповідний вираз із запропонованих...

(Робота з другою схемою організується аналогічно.)

3. закріплення поняття про многокутник. Учитель пропонує 
за описом упізнати й назвати геометричну фігуру: «У цієї фігури 
три сторони, три вершини, три кути»...

Після цього буде доречним виконати завдання № 7. Учні мають 
з’єднати відрізками точки так, щоб утворилися п’ятикутники. Учи
тель спостерігає за їх роботою, потім пропонує учням поцікавити
ся, як це завдання виконали однокласники. 

Скільки п’ятикутників у вас утворилося?

4. закріплення вміння складати нерівності за малюнками. 

Потім учні складають відповідні нерівності та читають їх зліва 
направо й справа наліво. Якщо хтось з учнів припустився помилки, 

то вчитель звертає увагу на те, що учень одержав хибну нерівність, 
і пропонує йому скласти істинну.

5. закріплення поняття «стільки ж». У ході виконання пропо
нованого завдання здійснюється також пропедевтика різницевого 
порівняння.

Подивіться на перший малюнок. Скільки комах у верхньому 
ряді? Що означають слова «Стільки ж» у нижньому ряді? Отже, 
в нижньому ряді 5 комах і ще 2; 5 і 2 більше за 5, тому в нижньо
му ряді комах більше. Скільки комах у нижньому ряді? 

Учитель записує на дошці нерівність: 5  <  7. Учні читають не
рівність зліва направо та справа наліво. 

(Аналогічно організується робота за другим малюнком.)

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Як мож
на схематично зображувати ситуації, що відбуваються в реальному 
житті? Як за допомогою відрізків проілюструвати об’єднання? ви
лучення? Якій арифметичній дії відповідає об’єднання? вилучен
ня? Яким знаком позначається дія додавання? дія віднімання? У 
результаті якої дії одержимо більше число? менше число? Яку дію 
слід виконати, щоб стало більше? щоб стало менше?

Урок 17
Тема уроку. Число і цифра 6.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин.
Дидактична задача: формувати поняття про число 6; учити писа
ти цифру 6. Формувати уявлення про арифметичні дії додавання 
та віднімання. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання 
за допомогою відрізків. Учити складати рівності на додавання на 
основі складу чисел 2, 3, 4, 5. Формувати уявлення про числовий 
промінь. Пропедевтика додавання і віднімання числа 1 на основі 
порядку слідування чисел у натуральному ряді. 
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Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Сьогодні ми вивчатимемо число 6. Давньогрецький математик 
і філософ Піфагор вважав число 6 дивовижним. Числа 1, 2, 3 — це 
три послідовні числа, і при їх додаванні одержимо 6. Перевіримо 
це: візьмемо 6 кружків; відсунемо 1 кружок ліворуч й 3 кружки 
праворуч; в центрі залишимо 2 кружки. Усього — 6! Забігаючи на
перед, можна повідомити: якщо ці числа перемножити, тобто ви
конати іншу арифметичну дію, так само одержимо число 6... Тіло 
людини має шість частин: голова, тулуб, дві руки й дві ноги...

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії
1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та

кій послідовності: синій чотирикутник, синій круг, синій, жовтий, 
зелений трикутники, зелений чотирикутник.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, форма, колір, 
колір, форма; наступною має змінитися форма — має бути зеле
ний круг.]

2. Усне опитування, практичні вправи. Які арифметичні дії 
ви знаєте? Що означає додати? відняти?

Покладіть зліва на парту 4 зелені чотирикутники, справа — 
2 жовті. Об’єднайте всі фігури. Що означає об’єднати? Складіть 
відповідний вираз із карток. Усього чотирикутників більше чи мен
ше, ніж окремо зелених? окремо жовтих? Скільки всього чотири
кутників? Складіть відповідну рівність із карток.

Покладіть на парту 7 жовтих чотирикутників. Відсуньте (вилу
чіть) 3 чотирикутники. Покажіть чотирикутники, що залишилися. 
Що означає вилучити? Складіть відповідний вираз із карток. За
лишилося фігур більше чи менше, ніж було? Скільки залишилося? 
Складіть відповідну рівність із карток.

3. актуалізація прямої та зворотної лічби. Завдання № 1. 
Самостійна робота учнів. Під час перевірки учні називають числа, 
які менші ніж 5; більші за 5.

4. актуалізація складу чисел. Завдання № 2. Склад якого 
числа має бути записано в першій таблиці? Відновимо його. Яке 
число буде в парі з числом 3? Яку дію треба виконати з цими чис
лами, щоб одержати 5? Складемо рівність: 3  +  2  =  5. Запишемо її 
в клітинках справа. Яке число запишемо в першій клітинці? [Чис
ло 3.] Прочитайте знак дії. [Плюс] Яке число запишемо в другій 

порожній клітинці? [Число 2.] Який знак записано далі? [Дорів
нює] Пригадайте, що він позначає. Що треба записати після знака 
«дорівнює»? [Число 5.] Отже, 5 — це 3 і 2. Сполучник «і» об’єднує 
числа 3 і 2, тому в рівності ми пишемо знак до давання...

іі. формУвання нових знань і сПособів дії

Узагальнення способу одержання  
наступного або попереднього числа

1. Наступні завдання навчають учнів переходити від запису на
ступного (попереднього) числа і коментування способу його утворен
ня до запису рівності. У такий спосіб здійснюється пропедевтика 
способу додавання та віднімання числа 1 на основі порядку сліду
вання чисел у натуральному ряді. 
1) Завдання № 3. (Учням достатньо назвати результати).
2) Розгляньте числовий ряд. Перевірте, чи всі числа стоять на 

своїх місцях. Яке число наступне до числа 2? Як його отрима
ти? [Треба до 2 додати 1.] Спробуйте це сказати математичною 
мовою. [2  +  1  =  3.] Розгляньте, як спосіб отримання наступного 
числа записано у вигляді рівності. Чому склали рівність саме 
на додавання? [Тому що ми приєднуємо (додаємо) 1.] Як отри
мати наступне число до даного? [Слід до даного числа додати 1.]

3) Назвіть попереднє число до числа 3. Як його отримати? [Слід 
від 3 відлічити (відняти) 1.] Спробуйте скласти рівність. Роз
гляньте, як спосіб отримання попереднього числа записано у ви
гляді рівності. Чому склали рівність саме на віднімання? [Тому 
що ми вилучаємо (віднімаємо) 1.] Як отримати попереднє число 
до даного? [Слід від даного числа відняти 1.]
2. Завдання № 4. Це завдання спрямоване на первинне закріп

лення вміння складати рівності, які ілюструють спосіб отримання 
попереднього або наступного числа. Виконуючи завдання, учні ко
ментують свої дії. 

3. формування поняття про число 6. Позначення числа 6 
цифрою. Завдання № 5. 

Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників, 
кругів на малюнку? [Трикутників стільки ж, скільки чотирикут
ників... Усіх фігур порівну.]

Закрийте пальцем трикутник праворуч. Скільки на малюнку 
залишилось трикутників? Що треба зробити, щоб трикутників ста
ло стільки ж, скільки прямокутників? стільки ж, скільки кругів? 
[Треба додати 1 трикутник.] Число, яке позначає в даному випад
ку кількість трикутників, квадратів і кругів,— це число 6. Чис
ло «шість» на письмі позначається цифрою 6. Уважно розгляньте 
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друковану та рукописну цифру 6. На що вона схожа? («Цифра 6 — 
немов замок: / Знизу круг, вгорі гачок».)

4. визначення місця числа 6 у натуральному ряді. спо-
соби одержання числа 6. Полічіть числа 1–6 у прямому та 
зворотному порядках. Розгляньте числовий промінь, поданий 
у завданні № 5. На числовому промені числа розташовують за 
порядком — від меншого до більшого. Перевірте, чи всі числа 
на промені стоять на своїх місцях. Після якого числа розташова
не число 6? Що підказує стрілочка між 5 і 6? [Щоб одержати 6, 
треба до попереднього до нього числа 5 додати 1.] Отже, 6 — це 
5 і 1, тобто 6  =  5  +  1. Назвіть наступне число до числа 6. Як одер
жати 6 із 7? [Від наступного числа 7 відняти 1.] Отже, 6 — це 7 
без 1, тобто 6  =  7  –  1.

5. співвіднесення цифри та числа об’єктів. Учитель пропо
нує учням виконати таке завдання.

Потім виконуємо аналогічне до попереднього завдання № 6.  
6. навчання написання цифри 6. Повчимося писати цифру 6. 

Із яких елементів вона складається? (Учні прописують цифру 6 
у повітрі, називаючи вголос її елементи.) Можна використати та
кож «цифришершавчики». 

Завдання № 7. Учні пишуть і називають елементи цифри 6. 

Iіі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення поняття про нерівність. Розгляньте пару мно
жин на першому малюнку. Назвіть ці множини. Про себе полічіть, 
скільки елементів містить кожна множина. Прочитайте запис під 
малюнком. Як він називається? Подумайте, чи правильно складено 
нерівність. Яка це нерівність: істинна чи хибна? Якщо нерівність 
хибна, перетворіть її на істинну...

2. закріплення вміння кількісної лічби. Учитель демонструє 
на дошці малюнки:

3 5

Щоб відповісти на запитання «Скільки всього кружків на пер
шій схемі?», треба всі кружки перелічити. Скільки кружків ми 
не бачимо — їх закрито аркушем? [3 кружки.] З якого числа по
чнемо лічбу? [З числа 4.] Тож скільки всього кружків?.. 

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
Про що ви дізналися на уроці? Що ви знаєте про число 6? Як 

його одержати з попереднього? з наступного? Якою цифрою позна
чають це число? На що вона схожа? Яке число є наступним до чис
ла 6? Як одержати наступне число? Яке число попереднє до числа 
6? Як одержати попереднє число?

Урок 18
Тема уроку. Порівняння чисел у межах 6.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характерис
тики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття 
про рівності та нерівності.
Дидактична задача: формувати поняття про число 6, про спосіб 
порівняння чисел за їх розміщенням на числовому промені. Учити 
інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків. 
Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 
4, 5. Пропедевтика додавання і віднімання числа 1 на основі по
рядку слідування чисел у натуральному ряді. 

Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Ви вже набули досвіду в порівнянні предметних множин спо
собом утворення пар; навчилися записувати результат порівнян
ня у вигляді нерівності; читати нерівність зліва направо та справа 
наліво; встановлювати істинність або хибність нерівностей. Проте, 
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порівнюючи два числа, щоразу вдаватися до складання пар з еле
ментів двох предметних множин дуже незручно! Сьогодні ви по
знайомитеся з іншим способом порівняння чисел — за допомогою 
числового променя. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в такій 
послідовності: маленькі зелений, жовтий, синій трикутники, великі 
синій, зелений, жовтий трикутники, великі жовтий, синій круги.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, колір, розмір, 
колір, колір, форма, колір; наступним має змінитися колір — має 
бути великий зелений круг.]

2. актуалізація сутності арифметичних дій додавання і від-
німання. Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? від
няти?

Покладіть зліва на парту 3 круги, а справа — 2 прямокутники. 
Об’єднайте всі фігури. Покажіть усі фігури. Що означає об’єднати? 
Складіть відповідний вираз за допомогою карток із цифрами та зна
ками. Усього фігур більше чи менше, ніж окремо прямокутників? 
ніж окремо кругів? Скільки всього фігур? Складіть відповідну рів
ність. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало більше?

Покладіть на парту 6 прямокутників. Вилучіть (відсуньте) 4 пря
мокутники. Покажіть фігури, що залишилися. Що означає вилу
чити? Складіть відповідний вираз. Залишилось фігур більше чи 
менше, ніж було? Скільки фігур залишилось? Складіть відповідну 
рівність. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало менше?

Коли об’єднуємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо?

3. актуалізація порядку слідування чисел у натуральному 
ряді. Завдання № 1. Самостійна робота учнів. 

4. Усне опитування, практичні вправи.
Покладіть на парту стільки кружків, скільки позначає цифра: 

4, 6, 3, 2, 5, 1.
Назвіть число, яке безпосередньо йде за числом: 5, 2, 1, 4.
Назвіть наступне число до числа: 5, 1, 4, 3. Як одержати на

ступне число?

5. актуалізація знань про склад чисел 5 і 4. Завдання № 2. 
Самостійна робота учнів. 

6. актуалізація уявлень про числовий промінь. 

актуалізація порівняння предметних множин  
способом утворення пар

7. Учні мають порівняти числа шляхом складання пар і до 
кожного малюнка дібрати нерівність. Кожного разу вчитель звер
тає увагу на те, де на числовому промені розташовано менше чис
ло; більше число.

8. Завдання № 3. Виконується з коментованим письмом.

іі. формУвання нових знань і сПособів дії
1. ознайомлення зі способом порівняння чисел за їх розта-

шуванням на числовому промені. Завдання № 4. Назвіть числа, 
які менші ніж 6. Чому ці числа менші? Назвіть числа, які більші 
за 6. Чому ці числа більші? (Учні мають дійти висновку, що чис
ла, які на числовому промені розташовані зліва від даного,— мен
ші; числа, розташовані справа від даного,— більші.)

2. Первинне закріплення способу порівняння чисел за їх 
розташуванням на числовому промені. Завдання № 5. Учні ма
ють виконати завдання самостійно. 

Iіі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. формування вміння порівнювати числа за їх розташу-
ванням на числовому промені. Завдання № 6. Виконуючи за
вдання, учні коментують свої дії. Порівняйте числа за їх місцем 
у числовому ряді. Під час порівняння можна користуватися чис
ловим  променем.

2. закріплення способу утворення наступного та поперед-
нього числа. Завдання № 7. Назвіть наступне число. Як отримати 
наступне число? [Слід додати 1.] Знайдіть значення виразів. Назвіть 
попереднє число. Як отримати попереднє число? [Слід відняти 1.] 
Знайдіть значення виразів. 
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3. закріплення розуміння сутності додавання і віднімання. 

Покажіть дужки зі знаком питання. Що проілюстровано на кож
ному малюнку: об’єднання чи вилучення? Якій арифметичній дії 
відповідає об’єднання? вилучення? Отже, який вираз слід вибрати 
для кожного випадку?

закріплення схематичної інтерпретації  
дій додавання й віднімання

4. Установіть, яка схема ілюструє об’єднання. Перевірте, чи 
правильно складено вирази до схем. Знайдіть значення виразів. 
(Методика роботи над завданням аналогічна попередній.)

5. Завдання № 8. Розгляньте першу схему. Якого кольору на 
ній відрізки? Скільки червоних відрізків? Де запишемо число 4? 
Скільки зелених відрізків? Де запишемо число 2? Що означає дуж
ка під усіма відрізками? Що означає знак питання? Щоб дізна
тися, скільки всього відрізків, треба їх об’єднувати чи вилучати? 
Яку арифметичну дію виконуємо, коли об’єднуємо? Доберіть і про
читайте рівність до першої схеми. Перевірте, чи відповідає друга 
рівність іншій схемі. 

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Чи обов’язково потрібно для по
рівняння утворювати пари з елементів предметних множин? Як ще 
можна міркувати при порівнянні? Де на числовому промені розта
шовуються числа, які менші ніж дане? більші за дане? Що можна 
сказати про наступні числа до даного числа? про попередні числа? 

Як одержати число, яке йде безпосередньо за даним? Як одержати 
число, попереднє до даного? Що треба зробити, щоб показати, скіль
ки всього? скільки залишилося? Якій арифметичній дії відповідає 
об’єднання елементів предметних множин? вилучення підмножини 
з множини? Яку арифметичну дію треба виконати, щоб одержати 
більше число? менше число?

Урок 19
Тема уроку. Склад числа 6.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характерис
тики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 6; учити 
подавати число 6 у вигляді суми двох доданків. Учити інтерпрету
вати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків. Пропедев
тика переставного закону додавання.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Пам’ятаєте, чому видатний філософматематик Піфагор вважав 
число 6 дивовижним? Тому що воно складається з трьох  послідовних 
чисел: 1, 2, 3. Сьогодні ми вивчатимемо склад числа 6, але не 
з трьох, а з двох чисел! 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. Усне опитування, практичні вправи.
Що означає додати число? відняти число?
Коли об’єднуємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо?
Покладіть зліва на парту 2 круги, а справа — 4 трикутники. 

Об’єднайте всі фігури. Покажіть усі фігури. Що означає об’єднати? 
Складіть відповідний вираз.

Покладіть на парту 5 квадратів. Вилучіть (відсуньте) 3 квадра
ти. Покажіть фігури, що залишилися. Що означає вилучити? Скла
діть відповідний вираз.

Я тримаю картку з числом. Здогадайтесь, яке це число, якщо 
воно наступне до числа: 3, 5, 2, 1. Як одержати наступне число?

2. актуалізація способу одержання попереднього або на-
ступного числа. Розгляньте малюнок. Як одержати наступне чис
ло? Як одержати попереднє число? Знайдіть значення виразів. Скла
діть інші вирази. Знайдіть їх значення.
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3. актуалізація знань складу чисел 2, 3, 4, 5. 
1) Практичне завдання. Візьміть картки з числами — за їх допо

могою будемо викладати пари чисел. До складу числа 5 входять 
числа: 3 і ... [Учні кладуть картки з числами 3 і 2.]; 1 і ...; 
2 і ...; 4 і ... . До складу числа 4 входять числа: 1 і ...; 2 і ...; 
3 і ... . Викладіть картки, за допомогою яких можна показати 
склад числа 3; числа 2.

2) Завдання № 1. Учні визначають, склад яких чисел показаний у та
блицях; користуючись таблицями, знаходять значення виразів.

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

ознайомлення зі складом числа 6

1. Практичне завдання. Покладіть зліва на парті 6 кружків. 
Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скіль
ки кружків залишилося зліва? Скільки кружків справа? Скільки 
всього кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

2. Первинне закріплення складу числа 6. Завдання № 2. Са
мостійна робота учнів.

Iіі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

закріплення розуміння складу числа 6

1. Завдання № 3. Подивіться на перший малюнок. Скільки мо
нет зображено зліва? справа? Об’єднаємо їх. Якій арифметичній дії 
відповідає об’єднання? Розгляньте, як склали вираз. Полічіть всі мо
нети. Скільки буде, якщо до 1 додамо 5? Здогадайтеся, що підказу
ють стрілки біля монет. Об’єднайте монети справа наліво. Розглянь
те, як складено вираз, і знайдіть його значення: до 5 додамо 1...

2. Завдання № 4. Назвіть склад числа 6, проілюстрований 
першою кісточкою доміно. Як дізнатися, скільки всього точок на 
кісточці? [Можна об’єднати всі точки; виконати додавання.] Що 
підказують стрілки біля кісточки доміно? Спробуйте скласти рів
ність за стрілкою вгорі. [4  +  2  =  6.] Можна скласти іншу рівність — 
за стрілкою внизу. [2  +  4  =  6.] Що цікаве ви помітили в цих двох 
рів ностях?..

3. Завдання № 5. Звертаємо увагу на те, що спочатку слід до
малювати відповідну кількість точок, щоб отримати кісточку доміно 
«6», потім вписати відповідне число у відповідний рядок таблиці, 
яка ілюструє склад числа 6, а вже після цього вставити пропущене 
число у відповідну рівність. Учитель здійснює поетапний контроль 
виконання завдання (учні можуть коментувати свої дії).

4. формування понять рівності та нерівності. Завдання № 6. 
У цьому завданні учні мають сконструювати істинні нерівності. 

Назвіть числа по порядку від 1 до 6. Назвіть числа, які менші 
ніж 6. Розгляньте перший запис у завданні. Який в ньому стоїть 
знак? Як називають цей запис? Чого не вистачає в нерівності? Які 
числа можуть бути в клітинці, щоб нерівність була правильною (іс
тинною)? [4 має бути меншим за ці числа.] 

Далі учні виконують завдання самостійно. Під час перевірки на
зиваються й аналізуються можливі варіанти розв’язування.

5. закріплення розуміння сутності додавання і віднімання 
та їх схематичного зображення. Завдання № 7. Розгляньте схему 
зліва. Якого кольору на ній відрізки? Скільки червоних відрізків? 
Яке число запишемо над червоними відрізками? Скільки зелених 
відрізків? Яке число запишемо над зеленими відрізками? Що по
значає дужка під всіма відрізками? Що позначає знак питання? 
Щоб дізнатися, скільки всього відрізків, треба їх об’єднувати чи 
вилучати? Яку арифметичну дію виконуємо, коли об’єднуємо? 
Доберіть вираз до схеми. Поясніть свій вибір. Знайдіть значен
ня виразу. 

(Робота за схемою справа відбувається аналогічно.)

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? З яких чисел складається чис
ло 6? Що означає об’єднати? вилучити? Як одержати наступне 
число до даного? попереднє число? Що можна сказати про числа, 
які розташовані на числовому промені ліворуч від даного? право
руч від даного? Як ви розумієте поняття «хибна рівність», «хибна 
нерівність»?
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Урок 20
Тема уроку. Числа 1–6.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати уявлення про арифметичні дії до
давання та віднімання. Учити інтерпретувати дії додавання та від
німання за допомогою відрізків; складати за предметними множина
ми дві рівності на додавання і дві — на віднімання. Пропедевтика 
додавання та віднімання числа 1; переставного закону додавання.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

На сьогоднішньому уроці ми підсумуємо все, що ви знаєте про 
числа в межах 6: порядок їх слідування при лічбі; одержання з по
переднього числа або наступного; порівняння та склад чисел. На 
попередньому уроці ми складали за малюнками дві рівності на до
давання. Сьогодні будемо вчитися складати за малюнками не лише 
дві рівності на додавання, а й дві рівності на віднімання. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та
кій послідовності: розташовані горизонтально синій, жовтий, зелений 
чотирикутники; розташовані вертикально зелений, синій, жовтий 
чотирикутники; розташований горизонтально жовтий чотирикутник.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, колір, розташу
вання, колір, колір, розташування; наступним має бути горизон
тально розташований чотирикутник зеленого кольору.]

2. Усне опитування, практичні вправи.
Що означає додати? відняти?
Коли об’єднуємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо?
Зліва покладіть 6 кружків, справа — 5 трикутників. Вилучіть 

(відсуньте) 4 кружки. Залишилося кружків більше чи менше, ніж 
було? Змішайте кружки і трикутники. Усього фігур більше чи мен
ше, ніж окремо кружків? ніж окремо трикутників?

актуалізація складу чисел

3. Завдання № 1. Самостійна робота учнів. 

Iіі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення уявлення про арифметичні дії додавання 
та віднімання. 
1) Назвіть множини на малюнку зліва. Скільки елементів одержи

мо, якщо об’єднаємо ці множини? Складіть відповідний вираз. 
[5  +  4.] Перелічіть усі елементи. Скільки їх всього? Складіть 
відповідну рівність [5  +  4  =  9.] Як поіншому можна скласти рів
ність із цими ж числами? [4  +  5  =  9.]... 

2) Уважно розгляньте малюнок зліва. Скільки яблук було спо
чатку? Чому ви так вирішили? Що сталося з 4 яблуками? Що 
зробили: об’єднали чи вилучили? Якій арифметичній дії відпо
відає практична дія вилучення? Як змінилася кількість яблук 
після того, як 4 яблука з’їли (вилучили)? Складіть відповідну 
рівність. У результаті якої арифметичної дії число предметів 
зменшується?.. 

формування вміння складати дві рівності на додавання 
і дві рівності на віднімання за малюнком

Водночас здійснюється пропедевтика переставного закону дода
вання та взаємозв’язку дій додавання та віднімання. 

2. Завдання № 2. За допомогою цього завдання закріплюємо вмін
ня учнів розбивати множину на групи — підмножини — за спіль
ною ознакою. Завдання виконується з коментованим письмом. 

Опишіть кожну фігуру (форма, колір, розмір). Які фігури мають 
спільну ознаку? На які дві групипідмножини можна розбити 
множину фігур? [За формою: круги та трикутники; за кольором: 
червоні та сині фігури; за розміром: великі та маленькі фігури.]

3. Завдання № 3. Навчаємо учнів складати по дві рівності на до
давання та віднімання за малюнком.

Подивіться на перший малюнок. За якою спільною ознакою роз
бито множину на дві групи — підмножини? Прочитайте рівності, 
складені за малюнком. Поясніть кожну рівність: що об’єднували 
або вилучали? що отримали в результаті?..
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4. Завдання № 4. Завдання виконується з коментованим 
 письмом. 

За якою ознакою виділили з множини дві підмножини на пер
шому малюнку? Об’єднайте ці підмножини в одну множину. Запи
шіть рівності на додавання. Вилучіть з усієї множини її частину — 
підмножину. Запишіть рівності на віднімання...

5. закріплення вміння виконувати схему та креслення до 
ситуацій об’єднання або вилучення, поданих у словесній формі. 
1) На майданчику було 5 дівчаток і 3 хлопчики. Поясніть схеми. 

Якою дією дізнатися, скільки всього дітей? (На схемах кількість 
дівчаток проілюстровано червоним кольором, хлопчиків — синім.)

2) На майданчику було 5 дітей. Пішли 3 дитини. Поясніть схеми. 
Якою дією дізнатися, скільки дітей залишилося?

6. закріплення способу одержання наступного або поперед-
нього числа. Завдання № 5. Пригадайте, як одержати наступне 
число; яке число одержимо якщо додамо 1; як одержати попере
днє число; яке число одержимо, якщо віднімемо 1. Користуючись 
підказками на числовому промені, знайдіть значення виразів. 

7. закріплення вміння порівнювати числа за їх розташуван-
ням на числовому промені. Завдання № 6. Як ми міркуємо під 
час порівняння чисел: яке число більше, яке — менше? 

Після обговорення можна запропонувати учням виконати за
вдання самостійно.

8. розвиток логічного мислення учнів. Яка фігура на кожно
му малюнку «зайва»?

ііі. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Що ви повторили на уроці? Як впорядковані числа при прямій 
лічбі? На скільки наступне число більше за дане? На скільки по
переднє число менше ніж дане? Як одержати наступне число? по
переднє число? Що означає додати? відняти? Яке число одер жимо 
в результаті додавання: більше чи менше? Яке число одержи мо в ре
зультаті віднімання: більше чи менше? Як можна міркувати при 
порівнянні чисел? З яких чисел складається число: 2, 3, 4, 5, 6?

Урок 21
Тема уроку. Додавання та віднімання чисел на числовому промені.
Мета: формувати уявлення про арифметичні дії додавання та від
німання.
Дидактична задача: ознайомити учнів із прийомами додавання 
та віднімання чисел на числовому промені; учити складати за пред
метною множиною дві рівності на додавання і дві на віднімання; 
складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6.

Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів 

Вивчаючи числа, ми ілюстрували їх послідовність на числовому 
промені,— промені, на якому відкладено одиничні відрізки, а їх 
кількість позначено числами. Стрілочками на числовому промені 
ми ілюстрували утворення числа з наступного або з попереднього 
до нього. Сьогодні ми будемо застосовувати числовий промінь для 
виконання арифметичних дій додавання та віднімання.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії
1. Усне опитування.
Полічіть від 1 до 10. (Завдання виконується ланцюжком.)
Полічіть від 10 до 1. (Завдання виконується ланцюжком.)
Яку геометричну фігуру накреслено на дошці? [Промінь]

Допоможіть мені побудувати числовий промінь. (Учитель пра
цює на дошці.) Щоб отримати числовий промінь, треба відкласти 
на промені відрізки рівної довжини. Відкладемо один відрізок і під
пишемо під його кінцем число 1, відкладемо ще один відрізок. Від 
початку променя вже буде два відрізки, отже, підпишемо число 2... 
(Далі учні підказують дії вчителю.)

1 2
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Назвіть попереднє число до числа 8 (3, 5...). Як отримати по
переднє число до даного?

Яке число отримаємо, якщо від 7 віднімемо 1? [Попереднє число 6.]
Назвіть наступне число до числа 4 (7, 9...). Як отримати наступне 

число до даного?

2. актуалізація складу чисел 4, 5, 6. Завдання № 1. Само
стійна робота учнів. 

актуалізація способу отримання  
наступного або попереднього числа

3. Завдання № 2. Учні самостійно відновлюють числовий ряд.

4. Завдання № 3. Пригадайте, як отримати наступне число 
до даного. [Слід додати 1.] Яке число отримаємо, якщо до 2 додамо 
1? [Наступне число — 3.] Отже, щоб додати 1, треба зробити один 
«крок» уперед на числовому промені...

Значення виразів у другому стовпчику достатньо назвати. 

5. Завдання № 4. Як отримати попереднє число до даного? 
[Слід відняти 1.] Яке число отримаємо, якщо віднімемо 1? [Попе
реднє число — 2.] Отже, щоб відняти число 1, треба зробити один 
«крок» назад на числовому промені...

Значення виразів у другому стовпчику достатньо назвати. 

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

ознайомлення з додаванням і відніманням чисел  
на числовому промені

1. Завдання № 5. Розгляньте, як додали і відняли число 2, ко
ристуючись числовим променем. З яких двох чисел складається чис
ло 2? [2 — це 1 і ще 1.] Розгляньте креслення ліворуч. Як додали 
число 2? [Додали 1 і ще 1; зробили спочатку один «крок» уперед, 
потім ще один.] Розгляньте креслення праворуч. Чим воно відріз
няється від попереднього? [Щоб додати 2, зробили відразу один ве
ликий «крок» уперед.] Поясніть, як складено вирази. Знайдіть їх 
значення. Що можна сказати про одержані результати? [Вони од
накові.] Отже, можна крокувати або одиничними «кроками», або 
зробити відразу великий «крок»!

Таким чином, щоб виконати додавання на числовому промені, 
треба «крокувати» від даного числа вправо, причому слід зробити 
стільки «кроків», скільки вказує число, яке додаємо. У такий спо
сіб опинимося в тій точці числового променя, яка відповідає ре
зультату додавання.

2. Завдання № 6. Виконується аналогічно до попереднього.

3. Чим відрізняються креслення в завданнях № 5 і 6? [У за
вданні № 5 додавали число 2, а в завданні № 6 віднімали число 2. 
Коли додавали, то «крокували» вправо, а коли віднімали, то «кро
кували» вліво.] Коли додаємо, стає більше чи менше? Де на чис
ловому промені розташовані більші числа? [Праворуч] Отже, коли 
додаємо на числовому промені, треба рухатися вправо — вперед. 
Коли віднімаємо, стає більше чи менше? Де на числовому промені 
розташовані менші числа? [Ліворуч] Отже, коли віднімаємо на чис
ловому промені, треба рухатися вліво — назад. 

4. Первинне закріплення додавання та віднімання на 
числовому промені. Завдання № 7. Робота під керівництвом 
вчителя. 

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

закріплення конкретного змісту арифметичних дій додаван-
ня та віднімання, їх схематичної інтерпретації. Завдання № 8. 
Розгляньте схему ліворуч. Яку дію вона ілюструє — об’єднання 
чи вилучення? Поясніть свою відповідь. Що позначає велика дуж
ка над відрізком? Яке число запишемо над дужкою? Що позначає 
маленька дужка зліва під відрізком? Яке число запишемо під нею? 
Доберіть вираз до схеми. Поясніть свій вибір... 

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Чим можна користуватися при додаванні й відніманні чисел? 
У яку сторону треба «крокувати» на числовому промені при дода
ванні? при відніманні? Чи зручно вам при додаванні або відніман
ні викори стовувати числовий промінь? Чи полегшує обчислення 
застосування числового променя?

Урок 22

Тема уроку. Додавання та віднімання в межах 6.
Мета: формувати в учнів уявлення про сутність арифметичних дій 
додавання та віднімання.

Дидактична задача: повторити назви просторових фігур: куля, 
конус, циліндр, куб; формувати уявлення про арифметичні дії до
давання та віднімання. Учити інтерпретувати дії додавання та від
німання за допомогою відрізків. Учити складати рівності на до
давання та віднімання за предметними множинами, а також на 
основі складу чисел 2–6. Учити виконувати додавання та відніман
ня на числовому промені.
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Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Ви вже маєте уявлення про сутність арифметичних дій дода
вання та віднімання, можете виконувати ці дії на основі складу 
числа. На попередньому уроці ви ознайомилися з іншим способом 
міркування при додаванні й відніманні — з використанням число
вого променя. На цьому уроці будемо виконувати арифметичні дії 
вивченими способами.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. «геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури 
на с. 45 зошита, біля сороки. Назвіть кожну фігуру. [Куля, конус, 
циліндр, куб й «родич» куба — прямокутний паралелепіпед.] Які 
кольори вони мають? Що в них спільне? [Вони всі об’ємні.]

2. математичний диктант. Завдання № 1. Сьогодні повчи
мося писати математичний диктант. Як ви розумієте слово «дик
тант»? (Учитель звертає увагу учнів на те, що під час диктанту він 
читатиме завдання, а кожен учень виконуватиме їх самостійно — 
так, як розуміє.) Потім ми перевіримо роботу й визначимо, хто як 
 впорався.

3. актуалізація складу чисел. Учитель пропонує учням на
звати друге число, яке входить до складу даного, наприклад: 5 — 
це 4 і ...

Завдання № 2. Самостійна робота учнів.

4. Усна лічба, практичні вправи.
Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? відняти?
Як змінюється кількість предметів, коли об’єднуємо? коли 

вилучаємо?
Покладіть зліва 4 жовті чотирикутники, а справа — 2 зелені. 

Об’єднайте чотирикутники. Усього фігур більше чи менше, ніж 
окремо жовтих? окремо зелених? Скільки всього чотирикутників? 

Покладіть 6 кружків. 4 кружки відсуньте (вилучіть). Залиши
лося кружків більше чи менше, ніж було? Скільки залишилося 
кружків? 

актуалізація уявлення про арифметичні дії  
додавання і віднімання та їх інтерпретацію

5. Пропонуємо учням послухати завдання; позначити кружка
ми об’єкти, про які йдеться; виконати схему із кружків на парті; 
скласти відповідний вираз і пояснити вибір дії; знайти значення 
складеного виразу.

1) У коробці було 6 цукерок. Маша з’їла 4 цукерки. Покажіть цу
керки, які залишилися. 

2) Кіт Василь спочатку зловив 5 мух, а потім ще 1. Покажіть, 
скільки всього мух зловив кіт.

6. Складіть із трикутників схеми до виразів: 1  +  5; 5  +  1. Знай
діть значення кожного виразу. Що помітили? Складіть схеми до 
виразів: 3  +  2; 2 +  3. Якими будуть значення цих виразів?

Iіі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування вміння складати дві рівності на додавання  
і дві рівності на віднімання за малюнком 

1. Фронтальна робота з класом.

2. Завдання № 3. Розгляньте перший малюнок. За якою озна
кою виділили з множини дві групи — підмножини? Об’єднайте ці 
групи — підмножини — в одну множину. Запишіть відповідну рів
ність. Вилучіть з усієї множини її частину — підмножину. Запи
шіть відповідну рівність... (Завдання виконується з коментованим 
письмом.)

3. формування вміння виконувати додавання та віднімання  
на числовому промені. Завдання № 4. Виконується з коментова
ним письмом.

формування вміння зображати на схемах ситуації, 
які відповідають об’єднанню або вилученню

4. Завдання № 5. Прокоментуйте малюнок. Що позначено 
замк неною кривою зі знаком питання? Яке запитання треба поста
вити? Щоб показати... об’єднували чи вилучали? Складіть вираз...

5. Завдання № 6. Виконується з коментованим письмом.

6. формування вміння складати вираз до ситуації. Завдан
ня № 7. Розгляньте малюнок, послухайте опис, поміркуйте, слід 



84 85

об’єднувати елементи чи вилучати. Потім складіть вираз, запишіть 
його і знайдіть значення. 

7. розвиток логічного мислення учнів. Страус вищий за ін
дика, індик вищий за півня. Хто з птахів найвищий? Яким відріз
ком позначено зріст кожного птаха?

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Що означає додати? відняти? Як можна міркувати при дода
ванні? [Об’єднувати предметні множини й перелічувати, скільки 
всього елементів.] при відніманні? [Вилучати підмножину з мно
жини й перелічувати решту.] Чи можна виконувати арифметичні 
дії додавання та віднімання інакше? [Так. На числовому промені.] 
Що сподобалося на уроці найбільше?

Урок 23

Тема уроку. Число і цифра 7.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характерис
тики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: ознайомити учнів із прийомом додавання 
та віднімання числа 1 на основі порядку числа в натуральному 
ряді. Формувати поняття про число 7; учити писати цифру 7. 
Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 
3, 4, 5, 6. Учити виконувати додавання та віднімання на число
вому промені.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Число 7 люди вшановували з давніхдавен. Християни всього 
світу вважають число 7 священним: 7 тижнів Великого посту; 7 та
їнств, 7 ангелів... У мусульман місцем вищого просвітлення вважа
ється «сьоме небо»... У казках також часто зустрічається число 7: 
7 мандрівок Сіндбада; Білосніжка мешкала у семи гномів за сьо
ма горами; вовк і семеро козенят; семеро з одного стручка... Отже, 
сьогодні вивчатимемо цифру 7.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури в та
кій послідовності: великі жовтий, синій, зелений трикутники; ма
ленькі зелений, жовтий, синій трикутники; маленькі синій і зеле
ний круги.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, колір, розмір, 
колір, колір, форма, колір; отже, наступним має змінитися колір — 
має бути маленький жовтий круг.]

2. Усна лічба, практичні вправи.
Що означає додати числа? відняти?
Покладіть на парті 6 кружків. Відсуньте 4 кружки. Покажіть 

кружки, що залишилися. Треба об’єднувати чи вилучати? Що озна
чає вилучити? Складіть із карток вираз, за яким дізнаємося, скіль
ки кружків залишилось. Перелічіть кружки, які залишилися. Скла
діть відповідну рівність.

3. актуалізація прямої та зворотної лічби, лічби в заданих 
межах. Завдання № 1. Самостійна робота учнів.

4. актуалізація способу порівняння чисел за їх розташу-
ванням на числовому промені. Завдання № 2. Учні виконують 
завдання самостійно, але перед цим пригадують, на які ознаки 
слід орієнтуватися при порівнянні чисел. [Числа, які на числово
му промені ліворуч від даного,— менші; числа, які праворуч,— 
 більші.] 

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. ознайомлення зі способом додавання та віднімання чис-
ла 1. Завдання № 4. Виконується з коментованим письмом. 

Назвіть число, до якого ми додаємо невідоме число. Назвіть чис
ло, яке одержимо в результаті. Що ви можете сказати про ці чис
ла? [У результаті одержуємо наступне число до даного.] Що треба 
зробити, щоб одержати наступне число? [Треба додати 1.] Вставте 
пропущене число в клітинку. Робимо висновок. Яке число ми отри
маємо, якщо до певного числа додамо 1? [Наступне число.] Отже, 
додати 1 — це означає отримати наступне число. 

Завдання № 5. Виконується аналогічно. Висновок: Яке число 
отримаємо, якщо від певного числа віднімемо 1? [Попереднє число.] 
Отже, відняти 1 — це означає отримати попереднє число.
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2. Первинне закріплення способу додавання або віднімання 
числа 1. Завдання № 3. Що підказують стрілочки над числовим 
променем? під ним? Як одержати наступне число? [Треба додати 1.] 
Отже, коли додаємо 1, то одержуємо наступне число. Тому дода
ти 1 — це означає одержати наступне число. Як одержати попере
днє число? [Треба відняти 1.] Отже, коли віднімаємо 1, то одержу
ємо попереднє число. Відняти 1 — це означає одержати попереднє 
число. Складемо рівності.

3. формування поняття про число 7. Позначення числа 7 
цифрою. Завдання № 6. Що можна сказати про кількість трикут
ників, чотирикутників і кругів на малюнку? Закрийте пальцем три
кутник справа. Скільки залишилося трикутників? [6] Що треба зро
бити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників? 
кругів? [Додати ще 1 трикутник.] Число, яке в даному випадку по
казує кількість трикутників, чотирикутників і кругів,— це число 7.

Число «сім» на письмі позначається цифрою 7. Уважно роз
гляньте друковану й рукописну цифру 7. На що вона схожа? («Циф
ра 7, як кочерга, / В неї, бач, одна нога».)

4. визначення місця числа 7 у натуральному ряді. спосо-
би одержання числа 7. Полічіть числа 1–7 в прямому і зворот
ному порядках. Розгляньте на числовому промені місце числа 7. 
Між якими числами стоїть 7? Як одержати число 7 із поперед
нього до нього числа? [До числа 6 додати 1.] Отже, 7 — це 6 і 1; 
7  =  6  +  1. Назвіть наступне число до числа 7. Як одержати 7 
із 8? [Від наступного числа 8 відняти 1.] Отже, 7 — це 8 без 1; 
7  =  8  –  1.

5. навчання написання цифри 7. Завдання № 7. Учні пропи
сують цифру 7, називаючи її елементи.

співвіднесення цифри та числа об’єктів
6. Учитель пропонує перевірити, чи правильно позначено циф

рами кількість точок на доміно та кількість фігур. 

7. Завдання № 8. Самостійна робота учнів.

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

формування вміння виконувати додавання та віднімання на 
числовому промені. Учитель пропонує учням знайти значення ви
разів, користуючись числовим променем. 

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Як одержати число 7 із попереднього до нього числа? з наступ
ного числа? Що означає додати 1? відняти 1? Назвіть числа 1–7 
у прямому та зворотному порядках. 

Урок 24

Тема уроку. Порівняння чисел у межах 7.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характерис
тики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сут
ність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про число 7; про спосіб 
порівняння чисел на основі розташування чисел на числовому про
мені. Учити складати рівності на додавання на основі складу чи
сел 2, 3, 4, 5, 6. Формувати вміння додавати й віднімати число 1 
на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді. Учити 
виконувати додавання та віднімання на числовому промені.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Продовжуємо вивчати число 7. Ви вже впевнилися в тому, що 
число 7 є дуже важливим у житті сучасної людини: 7 днів тижня; 
7 кольорів райдуги; 7 нот; 7 чудес світу... Слово «сім’я» теж похо
дить від слова «сім». Сьогодні порівнюватимемо числа в межах 7. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. математичний диктант. (Учні виконують його на аркуші 
або планшеті.)

Запишіть число, яке при лічбі йде за числом: 6, 4, 2, 5.
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Запишіть попереднє число до числа: 7, 3, 5, 2. 
Запишіть наступне число до числа: 6, 4, 1.
Запишіть числа, між якими міститься число 6.

2. актуалізація прямої та зворотної лічби. Прочитайте чис
лові ряди. З’ясуйте, які числа стоять не на своєму місці.

3. актуалізація понять «більше», «менше», «стільки ж». За
вдання у № 1. Учні виконують це завдання за інструкцією вчителя. 

Полічіть гномів. Скільки їх? Обведіть стільки клітинок, щоб 
клітинок було менше, ніж гномів. Запишіть числом, скільки клі
тинок ви обвели. Скільки клітинок можна було обвести? Тепер об
ведіть стільки клітинок, скільки зображено гномів. Запишіть чис
лом, скільки клітинок ви обвели. Скільки клітинок можна було 
обвести? Чи могло бути інше число? Скільки клітинок ви б обвели, 
щоб клітинок було більше, ніж гномів?

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

формування вмінь порівнювати числа  
за їх розташуванням на числовому промені

1. Учитель креслить на дошці числовий промінь, пропонує 
учням назвати на ньому числа. (Записуються числа від 1 до 10.) 

Пригадайте, як знайти на промені менше число від даного; біль
ше число. [Числа, які при лічбі зліва від даного,— менші; справа 
від даного — більші.]

2. Завдання № 2. Виконується з коментуванням. 
Порівнюємо 5 і 7. На числовому промені 5 стоїть лівіше від 7, 

тому 5 менше ніж 7. Ставимо між числами знак «менше». Отже, 
отримали нерівність: «5 менше 7»...

3. Первинне закріплення уміння порівнювати числа в ме-
жах 7. Завдання № 3. Самостійна робота учнів; взаємоперевірка.

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення вміння порівнювати числа в межах 7. За
вдання № 4. Після самостійного виконання завдання учні назива
ють хибні нерівності та повідомляють, як вони виправили помил
ку, щоб одержати істинні нерівності.

2. формування вміння додавати і віднімати числа на чис-
ловому промені. Завдання № 5. Виконується з коментованим 
 письмом. 

3. закріплення складу чисел. Завдання № 6. Самостійна ро
бота учнів.

4. закріплення уявлень про арифметичні дії додавання 
та віднімання, їх схематичну інтерпретацію. Завдання № 7. Учи
тель ставить короткі запитання, учні надають розгорнуті відповіді. 

Що позначає замкнена крива на малюнку? Яка схема відпові
дає малюнку? Як змінилася кількість качок? Який вираз добере
мо? Чому? Яке значення виразу?  

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Як можна міркувати, щоб додати число 1? відняти число 1? 
Як виконують додавання та віднімання на числовому промені? Як 
міркують при порівнянні чисел за їх розташуванням на числово
му промені?

Урок 25
Тема уроку. Склад числа 7.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сут
ність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 7; учи
ти подавати число 7 у вигляді суми двох доданків. Учити складати 
рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Пропе
девтика переставного закону додавання та взаємозв’язку між діями 
додавання та віднімання в процесі складання до схем рівностей на 
додавання та віднімання.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

У давніх Єгипті та Вавилоні число 7 розглядалося як сума двох 
«життєвих» чисел: 3 і 4. Три людини — батько, мати, дитина — 
складають основу життя; а чотири — це число сторін світу й на
прямків вітру, звідки приходить дощ, цілюща волога, яка робить 
землю родючою. За твердженням давньогрецького вченого Піфаго
ра, сума чисел 3 і 4 (які символізують собою трикутник і квадрат) 
є проявом закінченості й довершеності. Саме тому число 7, сума 
трійки і четвірки, сприймалося як священне. Сьогодні ми вивча
тимемо всі випадки складу числа 7...

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії
1. Усна лічба.
Назвіть числа від 1 до 7 у порядку збільшення (зростання).
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Назвіть числа від 1 до 7 у порядку зменшення (спадання).
Назвіть всі числа, які менші ніж 7.

2. математичний диктант. Завдання № 1. 

3. актуалізація складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Учитель показує 
учням картки із двома числами; учні називають число, склад яко
го показано, та відповідну рівність на додавання.

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

ознайомлення зі складом числа 7

1. Практичне завдання. Покладіть на парту 7 кружків. Скіль
ки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки 
кружків зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? 
Отже, з яких чисел складається число 7? [З чисел 6 і 1.] Пересунь
те ще 1 кружок зліва направо... 

2. Завдання № 2. Самостійна робота учнів.

Первинне закріплення складу числа 7
3. Завдання № 3. Самостійна робота учнів. Під час перевірки 

пропонуємо учням усно скласти за будьякою кісточкою доміно дві 
рівності на додавання і дві — на віднімання.

4. Завдання № 4. 

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

закріплення розуміння складу числа 7

1. Учитель малює на дошці низки з намистинками і пропонує 
визначити кількість намистинок, які треба «донизати», щоб їх ста
ло по 7. (Учні можуть скласти й свої «намиста» з кружків і при
думати завдання.)

2. Завдання № 5. Самостійна робота учнів.

3. формування вміння додавати і віднімати число 1. Зав
дання № 6. Поданий числовий промінь є опорою для учнів, яким 
ще важко уявляти натуральну послідовність чисел. Стрілочки на 
промені вже не ставимо, а акцент під час виконання завдання ро
бимо на поясненні виконуваних дій. Завдання виконується з ко
ментованим письмом.

4. закріплення порівняння чисел на основі розташування їх 
на числовому промені. Завдання № 7. Де на числовому промені 
розташовані числа, які менші ніж дане; більші за дане? Як нази
вають запис зі знаком «<» або «>»? 

У відповіді учні мають використовувати терміни «істинна не
рівність», «хибна нерівність». Учитель акцентує увагу учнів на 
тому, що, виправляючи помилки, вони перетворюють хибні нерів
ності на істинні.

5. розвиток логічного мислення учнів.

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? З яких 
чисел складається число 7? Доповніть числа 2 (6; 3; 1) до 7.

Урок 26
Тема уроку. Числа 1–7.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сут
ність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати уявлення про сутність додаван
ня та віднімання. Учити складати рівності на додавання на основі 
складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Учити порівнювати числа за їх місцем 
у натуральному ряді. Формувати вміння виконувати додавання 
та віднімання числа 1.
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Хід уроку
і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

На цьому уроці ми підіб’ємо підсумки того, що ми дізналися 
про числа в межах 7: порядок їх слідування при лічбі; одержання 
даного числа з попереднього або наступного до нього числа, порів
няння та склад чисел. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. «геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури 
на с. 53 зошита, біля сороки. Назвіть кожну фігуру першої пари 
фігур. Чим ці фігури схожі? Чим відрізняються? Назвіть кожну 
фігуру другої пари... третьої пари... За якими ознаками можуть 
бути схожі або відрізнятися об’єкти навколишнього середовища?

2. Усна лічба.
Назвіть числа від 1 до 7 у порядку збільшення (зростання).
Назвіть числа від 1 до 7 у порядку зменшення (спадання).
Назвіть «сусідів» числа: 6, 4, 2.
Як одержати наступне число до даного? попереднє число? Що 

означає додати 1? відняти 1? 
Назвіть пари, в яких перше число більше.

ііі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. формування вміння додавати й віднімати числа на чис-
ловому промені. Завдання № 2. Що слід робити, щоб виконати на 
числовому промені додавання? віднімання? 

Пропонуємо учням виконати завдання самостійно.

2. формування вміння складати рівності за предметними 
множинами. Завдання № 3. Треба множину фігур розбити на дві 
підмножини. За якими ознаками це можна зробити? [За формою; 
за кольором; за розміром.] 

Далі учні виконують завдання самостійно.

3. закріплення розуміння сутності додавання та віднімання.  
Практична вправа. Учитель пропонує учням взяти 3 червоні та 4 зе
лені кружки, якими вони позначатимуть яблука. 
1) На тарілці 3 червоні яблука і 4 зелені. Позначте кожне яблу

ко кружком відповідного кольору та складіть схему на парті. 
Об’єднайте всі яблука. Усього яблук більше чи менше, ніж окре
мо червоних? ніж окремо зелених? Якою арифметичною дією 
дізнаємося, скільки всього яблук? Складіть відповідну рівність.

2) На тарілці було 6 яблук. 2 яблука з’їли. Складіть схему на пар
ті. Покажіть яблука, які залишилися. Залишилось яблук біль
ше чи менше, ніж було? Якою дією дізнаємось, скільки яблук 
залишилось? Складіть відповідну рівність.

формування вміння добирати схеми та вирази  
до ситуацій об’єднання або вилучення

4. Завдання № 5. Щоб дізнатися, скільки груш залишилося 
в бабусі, хлопчик ліворуч зробив схематичний малюнок, а хлопчик 
праворуч — схематичне креслення. Перевіряємо роботу  хлопчиків. 

5. Завдання № 4. Фронтальна робота з класом.

формування вміння порівнювати числа на основі  
їх розміщення на числовому промені

6. (Завдання пропонується на дошці; для відповіді учні можуть 
використовувати картки зі знаками порівняння.) 

Порівняйте числа:

6 і 8    4 і 1    7 і 3    9 і 10    5 і 2    10 і 3    9 і 7    6 і 4    3 і 8. 

Як ми міркуємо при порівнянні чисел?  

7. Пропонуємо учням дещо ускладнене завдання. 
В Олі в кишені лежать цукерки. Вона сказала подругам На

талці та Оленці, що в неї є цукерки. Чи можуть бути істинними 
такі твердження дівчаток? Наталка: «В Олі більше ніж 3, але мен
ше ніж 5 цукерок». Оленка: «В Олі менше ніж 3, але більше ніж 
5 цукерок». [Твердження Наталки істинне, воно визначає, скільки 
цу керок в Олі,— 4 цукерки. Твердження Оленки хибне: не існує 
таких чисел, які водночас менші ніж 3 і більші за 5.]

8. формування вміння додавати та віднімати числа на чис-
ловому промені. Завдання № 6. Самостійна робота учнів. 

9. формування вміння додавати і віднімати число 1. Зав
дання № 7. Учитель пропонує учням не лише знайти й виправити 
помилки, але й пояснити їх. Учні читають хибні рівності та пере
творюють їх на істинні.

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Як називають запис, у якому між числами стоїть знак порівнян
ня? знак рівності? Які можуть бути рівності та нерівності? Як ви 
розумієте поняття «істинна рівність (нерівність)»? «хибна рівність 
(нерівність)»? Чим можна користуватися при додаванні або відні
манні чисел? [Числовим променем.] Як виконують арифметичні дії 
на числовому промені?
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Урок 27

Тема уроку. Число і цифра 8.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 8; учити писа
ти цифру 8. Учити складати рівності на додавання на основі складу 
чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Учити виконувати додавання та віднімання 
на числовому промені, додавання та віднімання числа 1.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Сьогодні ми вивчатимемо число, яке позначають цифрою, що 
складається з двох «петельок». Ця цифра нагадує пісочний годин
ник, а якщо її розташувати горизонтально, означає нескінченність... 
(«Два кільця без початку і кінця»!) Це — число «вісім», яке позна
чається цифрою 8. За Піфагором, 8 — символ гармонії.  

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. «геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, 
розташовані на с. 55 зошита, біля сороки. Якого кольору прямі лі
нії перетинаються? Якого кольору точка, в якій перетинаються ці 
прямі? Якого кольору прямі не перетинаються? Отже, прямі лінії 
можуть перетинатися в точці, а можуть — не перетинатися. Яко
го кольору промінь? Чим відрізняється промінь від прямої? Якого 
кольору відрізки? Чим відрізняється відрізок від прямої? від про
меня? Що спільне мають промінь і відрізок?

2. Усна лічба, практичні вправи.
Назвіть наступне число до числа 7 (3, 6, 2...). Як отримати на

ступне число до даного?
Назвіть попереднє число до числа 7 (2, 5, 4, 6...). Як отримати 

попереднє число до даного?
Назвіть «сусідів» числа 6 (3, 6, 2...), вказуючи, яке число на

ступне і яке — попереднє до нього.
Назвіть числа, які більші за 5, але менші ніж 8.
Що означає від числа відняти 1? [Відняти 1 — це означає отри

мати попереднє число.]
Виконайте самостійно завдання № 1.

3. актуалізація вміння порівнювати числа. Завдання № 2. 
Фронтальна робота з класом. 

4. актуалізація способу додавання та віднімання числа 1. 
Завдання № 3. Матеріальною опорою для цього завдання є число
вий ряд, поданий у попередньому завданні (№ 2); акцент робимо 
на словесних поясненнях виконуваних дій. Завдання виконується 
з коментованим письмом. 

ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. формування поняття про число 8. Позначення числа 8 
цифрою. Завдання № 4. Що можна сказати про кількість трикутни
ків, чотирикутників і кругів на малюнку? Прикрийте пальцем три
кутник справа. Скільки на малюнку залишилось трикутників? [7] 
Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чоти
рикутників? стільки ж, скільки кругів? [Додати ще 1 трикутник.] 
Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, 
чотирикутників і кругів,— це число 8.

Число «вісім» на письмі позначають цифрою 8. Уважно розглянь
те друковану і рукописну цифру 8. На що вона схожа? («В циф
ри 8 — два кільця / Без початку і кінця».)

2. визначення місця числа 8 у натуральному ряді. спосо-
би одержання числа 8. Полічіть від 1 до 8 у прямому і зворот
ному порядках. Визначте місце числа 8 на числовому промені. Як 
одержати число 8 із попереднього до нього числа? Отже, 8 — це 
7 і 1, тобто 8  =  7  +  1. Назвіть наступне число до числа 8. Як одер
жати 8 із наступного до нього числа? Отже, 8 — це 9 без 1, тобто 
8  =  9  –  1.

3. навчання написання цифри 8. Розгляньте, як пишуть 
цифра 8. З яких елементів вона складається? Прописуємо циф
ру 8 у повітрі, називаючи її елементи. Використовуємо «цифри
шершавчики».

Завдання № 5. Учні називають елементи цифри 8, прописують її.

4. співвіднесення цифри та числа об’єктів. Завдання № 6. 
Самостійна робота учнів. 

Можна також запропонувати дещо ускладнений варіант завдан
ня. Наприклад, з’ясувати, скільки горіхів треба докласти в кожну 
купку, щоб їх було по 8.
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іV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1.  закріплення знань складу чисел 2–7 та умінь подавати 
ці числа у вигляді суми двох доданків. Завдання № 8. Самостій
на робота учнів. 

2. формування вміння зображати схематично ситуації, що 
відповідають арифметичним діям додавання та віднімання. 
Завдання № 7. Учні аналізують ситуацію, зображену на малюнку. 

3. розвиток логічного мислення учнів. Пропоноване завдання 
сприяє також розвитку узагальненого сприйняття сутності арифме
тичних дій. 

Чарівниця зачарувала числа, перетворивши їх на букви. Допо
можіть звільнити числа від чар. Для цього треба скласти «чарів
ні» рівності за схемою.

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Як одержати число 8 із попереднього до нього числа? із наступ
ного? Схарактеризуйте місце числа 8 на числовому промені. На що 
схожа цифра 8?

Урок 28

Тема уроку. Порівняння чисел у межах 8.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сут
ність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про число 8; про спосіб 
порівняння чисел на основі їх розташування на числовому промені; 
вчити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою від
різків. Закріпити знання складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Учити скла
дати рівність на додавання та рівність на віднімання за окремим 
випадком складу числа. Формувати вміння додавати та віднімати 
число 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Вивчаючи числа, ви вже набули певного досвіду в порівнянні 
чисел — ви вмієте це робити і способом утворення пар, і на основі 

розташування чисел на числовому промені. Сьогодні ми вдоскона
лимо вміння порівнювати числа, закріпимо знання складу чисел; 
будемо додавати й віднімати число 1. 

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії
1. «геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури 

на с. 57 зошита, біля сороки. Подивіться на першу пару фігур 
(другу, третю). Назвіть кожну фігуру пари. Назвіть спільну озна
ку.  Назвіть відмінні ознаки. За якими ознаками можуть бути схо
жі чи відрізнятися об’єкти навколишнього середовища?

2. актуалізація сутності додавання та віднімання. Практич
ні завдання. Учні мають дібрати вираз до описаної словесно ситуа
ції. Завдання виконуються учнями самостійно, вчитель лише читає 
умови і демонструє на дошці вирази. Перед тим згадуємо, що озна
чає додати, відняти; що треба зробити, щоб стало більше, менше.
1) У коробці 4 червоні і 2 сині кульки. Виконайте на аркуші ма

люнок або схематичне креслення. Покажіть усі кульки. Добе
ріть відповідний вираз, знайдіть його значення.

4 + 1                4 – 2            6 + 2              4 + 2

2) У коробці було 7 кульок. Узяли з коробки 5 кульок. Виконай
те малюнок або схематичне креслення. Покажіть лінією куль
ки, що залишилися. Доберіть вираз, щоб дізнатися кількість 
кульок, що залишилися. Знайдіть його значення.

7 + 5              9 – 7            5 + 2               7 – 5

3. математичний диктант. Завдання № 1.

4. актуалізація прямої та зворотної лічби, поняття про біль-
ші та менші числа.
1) З’ясуйте, які числа не на своєму місці.

2) Завдання № 2. (Учні лічать і записують числа у зворотному по
рядку.)

3) Завдання № 4. (Учні перевіряють, чи правильно визначено чис
ла за поданими ознаками.)

ііі. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. формування вміння додавати й віднімати число 1. Зав
дання № 3. Як отримати наступне число? попереднє число? Що 
означає додати 1? відняти 1? 
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Матеріальною опорою для виконання цього завдання є числовий 
промінь, поданий у завданні № 2. Акцент робимо на словесних по
ясненнях виконуваних дій.

2. закріплення вміння порівнювати числа на основі їх роз-
ташування на числовому промені. Завдання № 5. Як ми мірку
ємо, коли порівнюємо числа? 

3. закріплення знання складу чисел 2–7. Завдання № 6. 
 Після колективного виконання завдання можна організувати ана
логічну роботу в групах.

4. формування вміння складати по дві рівності на додаван-
ня і віднімання за малюнком. Наступне завдання має також на 
меті пропедевтику переставного закону додавання та взаємозв’язку 
дій додавання та віднімання. 

Завдання № 7. Учні перевіряють таблицю складу числа 7, ко
ментують, доповнюють рівності на додавання та рівності на відні
мання. 

5. формування вміння схематично зображувати у вигляді 
відрізків операцію об’єднання та переходити від схеми до ви-
разу. Завдання № 8. Учитель пропонує учням розглянути та про
коментувати малюнок: скільки синіх олівців? скільки червоних? 

Покажіть замкненою кривою всі олівці. Спробуйте самостійно 
показати це на схемі. 

Звертаємо увагу учнів на те, що олівці вони можуть позначити 
будьякою фігурою. Під час перевірки роботи особливу увагу звертаємо 
на те, як учні позначили кількість синіх (червоних) олівців; усі олівці. 

6. розвиток логічного мислення учнів.

[Учні вже розв’язували аналогічні завдання, але формулюван
ня цього дещо ускладнено. Наочною допомогою є відрізки, найдов
ший з яких означає температуру тіла голуба, середній — людини, 
найкоротший — слона.]

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Що спо

добалося на уроці найбільше? Як можна міркувати при порівнянні 
чисел? Як ви розумієте поняття «хибна нерівність»?

Урок 29
Тема уроку. Склад числа 8.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сут
ність додавання та віднімання.
Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 8; учити 
подавати число 8 у вигляді суми двох доданків, складати рівність на 
віднімання зі зменшуваним 8. Учити складати рівності на додаван
ня та віднімання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здійснюва
ти пропедевтику переставного закону додавання, взаємозв’язку між 
діями додавання та віднімання за допомогою складання рівностей 
на додавання та віднімання до схематичного креслення.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
На цьому уроці ми продовжуємо вивчати число 8. Цікавим є той 

факт, що прадавні греки його вважали числом Правосуддя. Чому? 
Можливо, тому, що число 8 складається з двох рівних чисел. 8 — 
це 4 і 4. Сьогодні ви дізнаєтесь про інші випадки складу числа 8.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії
1. Усна лічба.
Назвіть числа 1–8 у порядку збільшення (зростання).
Назвіть числа 1–8 у порядку зменшення (спадання).
Назвіть усі числа, які менші ніж 8.
Назвіть числа, які більші за 8.
Назвіть числа, які більші за 5, але менші ніж 8; більші за 2, 

але менші ніж 5.

2. актуалізація розуміння сутності додавання та віднімання. 
Уважно розгляньте малюнки на дошці. Перевірте, чи правильно 

складено вирази за схемами. Якщо ні, поясніть помилки. 
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ііі. формУвання нових знань і сПособів дії

ознайомлення зі складом числа 8

1. Завдання № 1. Самостійна робота учнів. 

2. Практичне завдання. Покладіть на парті 8 кружків. Скіль
ки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки 
кружків залишилося зліва? Скільки кружків справа? Скільки всьо
го кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо... 

3. Завдання № 2. Учитель може також запропонувати усно 
скласти рівності на додавання та віднімання.

4. Первинне закріплення складу числа 8.
1)  Розгляньте подані кісточки доміно. На яких кісточках показа

но склад числа 8? Усно складіть рівності. 

2) Завдання № 3. Самостійна робота учнів.

іV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. закріплення розуміння складу числа 8, формування вмін-
ня складати рівності за кресленням. Завдання № 4. Робота за пер
шою схемою виконується з коментуванням, із рештою схем учні 
працюють самостійно. 

2. Удосконалення вміння порівнювати числа за їх розташу-
ванням на числовому промені. Завдання № 5. Пропонуємо учням 
самостійно перевірити істинність нерівностей і виправити помилки. 
Результати роботи обговорюються фронтально.

3. формування вміння додавати та віднімати число 1. Зав
дання № 6. Що означає «до числа додати 1»? Що означає «від чис
ла відняти 1»? 

Матеріальною опорою для виконання завдання є числовий про
мінь, на якому учні мають вписати числа. Завдання виконується 
з коментованим письмом.

4. розвиток логічного мислення учнів.

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

З яких чисел складається число 8? Чи є істинними тверджен
ня: «3 і 2 складають число 8»; « 7 і 1 складають число 8»; «4 і 5 
складають число 8»? Що ви повторили на цьому уроці? Які вмін
ня вдосконалили? Що ви навчилися робити краще, ніж на попе
редньому уроці?

Урок 30
Тема уроку. Числа 1–8.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характерис
тики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сут
ність додавання та віднімання.

Дидактична задача: Учити інтерпретувати додавання та відніман
ня за допомогою відрізків; складати рівності на додавання та відні
мання на основі складу чисел 2–8. Формувати вміння виконувати 
додавання та віднімання числа 1.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Сьогодні ми підсумуємо все, що ви дізналися про числа в ме
жах 8: порядок їх слідування при лічбі; одержання числа із попе
реднього або наступного до нього числа; порівняння та склад чисел.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. «геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури 
на с. 61 зошита, біля сороки. Назвіть кожну фігуру. Точки якого 
кольору є кінцями відрізка? Яка точка є початком променя? Які 
промені мають спільний початок?
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2. Усна лічба.
Назвіть числа 1–8 у порядку збільшення (зростання); у поряд

ку зменшення (спадання).
Назвіть «сусідів» числа: 7, 5, 3, указуючи попереднє і наступ

не до нього числа.
Як одержати наступне число? попереднє число? Що означає до

дати 1? відняти 1? 

3. Завдання № 1. Фронтальна робота з класом.

4. актуалізація складу чисел.
1) Практична вправа. Учитель називає число та одну його скла

дову. Наприклад: 7 — це 5 і... Учні кладуть на парту картку 
з числом 7, під нею зліва — картку з числом 5, а другу картку 
добирають самостійно і кладуть справа.

2) Завдання № 2. Учні самостійно заповнюють таблиці; рівності 
доповнюють із коментованим письмом.

5. актуалізація уявлення про сутність додавання та відні-
мання, уміння складати рівності за кресленням.
1) Учитель пропонує учням скласти вирази за поданими схемами.

Що зображено на першому малюнку? Що робили: об’єднували 
чи вилучали? Яка арифметична дія відповідає об’єднанню? вилу
ченню? Складіть вираз. Знайдіть значення виразу...
2) Завдання № 3. Це завдання ускладнене тим, що учні повинні 

самостійно позначити відрізки відповідними числами. Після 
цього учитель пропонує проаналізувати креслення, пояснити 
їх, дібрати відповідні вирази та знайти їх значення. 

ііI. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. формування вміння додавати і віднімати число 1. Завдан
ня № 4, № 5. Спочатку слід записати наступні або попередні числа, 
а потім на основі зроблених записів виконати додавання та відні
мання числа 1. Доцільно, щоб завдання учні виконували з комен
тованим письмом.

2. формування вміння складати по дві рівності на дода-
вання та віднімання за малюнком. Водночас здійснюється про
педевтика переставного закону додавання та взаємозв’язку між ді
ями додавання та віднімання. 

Учитель пропонує учням скласти рівності за кісточками доміно 
(записи здійснюються учнями на дошці). 

3. закріплення складу числа 8. Завдання № 6. Самостійна 
робота учнів. 

4. розвиток логічного мислення учнів. Пропоноване завдання 
спрямовано на усвідомлення учнями співвідношення понять цілого 
та його частини.

У танцювальному гуртку займаються 8 дівчаток і 7 хлопчиків. 
Кого в гуртку більше: хлопчиків чи дітей?

[Хлопчики та дівчатка — це діти. Діти — це ціле. Хлопчики та 
дівчатка — його частини. Це можна проілюструвати на схемі:

Хлопчики

діти

дівчатка

Очевидно, що ціле (діти) більше, ніж його частина (хлопчики).]

IV. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Що спо
добалося найбільше? Які завдання ви стали виконувати краще?

Урок 31

Тема уроку. Число і цифра 9.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характерис
тики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 9; учити писа
ти цифру 9. Формувати вміння складати рівності на додавання та 
віднімання за предметними множинами, складати рівності на до
давання на основі складу чисел 2–8, виконувати додавання та від
німання на числовому промені, додавання та віднімання числа 1. 
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Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

У багатьох народів число 9 вважалося таким же важливим і до
сконалим, як 3. У давньогрецькій міфології дев’ять муз, Троянська 
війна тривала 9 років, Одіссей мандрував 9 років... У стародавніх 
римлян, германців існував дев’ятиденний тиждень. У казках — 
дев’ятиголові змії, у міфах — гідри...

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. «геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, 
подані на с. 63 зошита, біля сороки. Назвіть кожну фігуру. Якого 
кольору ламані? Що ви можете про них розказати? Якого кольору 
криві лінії? замкнена крива? Якого кольору пряма лінія? Що ви 
знаєте про пряму лінію?

2. Усне опитування, графічні вправи. (Для графічних вправ 
учні використовують аркуш у клітинку.)

Що означає додати? відняти? 
Яку дію треба виконати, щоб стало менше? щоб стало більше?
Проведіть лінію завдовжки в 3 клітинки; 7 клітинок...
Поставте точку посередині рядка. Проведіть від точки лінію за

вдовжки в 5 клітинок управо; в 1 клітинку вліво. Які фігури утво
рилися?

3. актуалізація порядку розташування чисел на числовому 
промені. Здогадайтесь, за яким правилом створено кожну числову 
послідовність. Продовжте послідовності. Як наочну допомогу вико
ристовуйте числовий промінь.

4. актуалізація способу одержання чисел з наступного або 
попереднього числа. Завдання № 1. Виконується з коментованим 
письмом. 

Iіі. формУвання нових знань і сПособів дії

1. формування поняття про число 9. Позначення числа циф-
рою 9. Завдання № 3. Що можна сказати про кількість трикутни
ків, чотирикутників і кругів на малюнку? Закрийте пальцем три
кутник справа. Скільки на малюнку залишилось трикутників? [8] 

Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чоти
рикутників; стільки ж, скільки кругів? [Додати ще 1 трикутник.] 
Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, 
чотирикутників і кругів,— це число 9.

Число «дев’ять» на письмі позначають цифрою 9. Уважно роз
гляньте друковану та рукописну цифру 9. На що вона схожа? Це 
ніби перекинута шістка! («Цифра 9, чи дев’ятка, / Наче в цирку 
акробатка: / Сторчака перевернеться, / Враз у шістку обернеться».)

2. визначення місця числа 9 у натуральному ряді. способи 
одержання числа 9. Полічіть від 1 до 9 в прямому та зворотному 
порядках. Визначте місце числа 9 на числовому промені. Як одер
жати число 9 із попереднього до нього числа? Отже, 9 — це 8 і 1; 
9  =  8  +  1. Назвіть наступне число до числа 9. Як одержати 9 із на
ступного до нього числа? Отже, 9 — це 10 без 1; 9  =  10  –  1.

3. навчання написання цифри 9. Розгляньте, як пишеться 
цифра 9. Із яких елементів вона складається? Прописуємо циф
ру 9 у повітрі, називаючи її елементи. Використовуємо «цифри
шершавчики».

Завдання № 4. Учні називають елементи цифри 9, прописують її.

співвіднесення цифри та числа об’єктів

4. Завдання № 5. Самостійна робота учнів. 

IV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. формування вміння складати по дві рівності на додаван-
ня та віднімання за малюнком. Практичні завдання. (Фронтальна 
робота з класом.)
1) Покладіть на парті 3 зелені трикутники та 5 жовті. Складіть 

відповідні рівності: дві — на додавання і дві — на віднімання. 
Придумайте подібне завдання для сусіда по парті й перевірте, 
як він його виконає.

2) Розгляньте схеми. Складіть за схемами можливі рівності.

2

7

5 3

6

3 6

8

2

[На першій схемі цілий відрізок складається з двох частин: си
ньої 2 та зеленої 5. Об’єднуємо синю та зелену частини, отримаємо 
цілий відрізок: 2  +  5  =  7. Об’єднуємо зелену та синю частини, отри
маємо цілий відрізок: 5  +  2  =  7. Із цілого відрізка вилучаємо синю 
частину, залишається зелена частина: 7  –  2  =  5. Із цілого відрізка 
вилучаємо зелену частину, залишається синя частина: 7  –  5  =  2...]
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3) Для узагальнення способу дії можна запропонувати складніше 
завдання. Чарівниця перетворила числа на букви. Допоможіть 
звільнити числа від чар — складіть рівності за схемою. Які чис
ла можуть бути на місці А, В і С?

B

A

C      

[Цілий відрізок, позначений дужкою із літерою А, складається з 
двох частин — В і С. Об’єднуємо частини В і С — отримаємо цілий 
відрізок: В  +  С  =  А. Об’єднуємо частини С і В — отримаємо цілий 
відрізок: С  +  В  =  А. Із цілого відрізка вилучаємо частину В — отри
маємо іншу частину — С, тобто А  –  В  =  С. Із цілого відрізка вилу
чаємо частину С — отримаємо іншу частину — В, тобто А  –  С  =  В.]

2. опрацювання вміння добирати схему та вираз до сю-
жетного малюнка. Завдання № 6. 

[Коментар. На першому малюнку 7 жовтих рибок і 2 сині. Щоб 
показати, скільки всього рибок, їх треба об’єднати. Тому слід ви
брати схему, де відрізок зі знаком питання позначає об’єднання 
двох множин. Це — третя схема. На ній жовтий відрізок позна
чає 7 жовтих рибок, а синій — 2 сині рибки. Цілий відрізок, який 
складається з двох частин і позначений знаком питання, позначає 
усіх рибок. Об’єднати — це означає додати, тому вибираємо вираз, 
де між числами 7 і 2 стоїть знак дії додавання. Перелічуємо всіх 
рибок. Усього 9 рибок. Отже, значення виразу — 9...]

3. закріплення вміння виконувати додавання та віднімання 
на числовому промені. Завдання № 2. Самостійна робота учнів.

4. закріплення знання складу чисел. Завдання № 1 на с. 88 
зошита. Можна запропонувати учням вибрати дві таблиці й запи
сати в них склад чисел.

5. розвиток логічного мислення учнів. Серед звірів гучним 
голосом вирізняються бегемот, лев і крокодил. Хто з них кричить 
гучніше за всіх, якщо голос бегемота гучніший за рик лева, але ти
хіший за рик крокодила? Виберіть схему, яку складено за змістом 
завдання.

[Розіб’ємо умову на дві частини. 

1 — Голос бегемота гучніший за рик лева: 

2 — Бегемот кричить тихіше за крокодила. Звернемо увагу на 
іншу частину умови. З неї випливає, що крокодил кричить гучні

ше за бегемота:  Тепер маємо: 

Отже, крокодил кричить гучніше за бегемота. Голос бегемота 
гучніший за рик лева. Крокодил кричить гучніше лева. Значить, 
крокодил кричить гучніше за всіх. Тому тексту завдання відпові
дає остання схема.]

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів
Про що ви дізналися на уроці? Що ви знаєте про число 9? Як 

його одержати з попереднього? з наступного? Якою цифрою позна
чають це число? На що вона схожа? Яке число наступне до чис
ла 9? Як одержати наступне число? Яке число попереднє до  числа 
9? Як одержати попереднє число? 

Урок 32

Тема уроку. Порівняння чисел в межах 9.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характери
стики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: закріпити знання способу порівняння чи
сел за їх розташуванням на числовому промені. Познайомити 
учнів із логічним способом порівняння чисел на основі їх складу. 
Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою 
відрізків. Формувати вміння складати рівності на додавання та 
відні мання за окремим випадком складу числа. Формувати вмін
ня додавати й віднімати число 1 на основі порядку чисел у нату
ральному ряді.

Хід уроку

і. мотивація навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

Ще здавна люди вдавалися до порівняння предметних множин 
способом утворення пар... Потім, із виникненням числа як спільної 
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властивості деяких множин, люди почали порівнювати числа, але 
для цього вже не вдавалися до утворення пар, адже помітили пев
ну закономірність у розташуванні чисел за порядком... Ці два спо
соби порівняння ви вже опанували! Але існує ще інший спосіб по
рівняння — шляхом логічних міркувань. Саме з ним ви сьогодні 
познайомитесь.

іі. актУалізація оПорних знань і сПособів дії

1. зоровий диктант. На дошці подано геометричні фігури 
в такій послідовності: великий і маленький жовті круги, маленькі 
жовтий, синій, зелений трикутники, великий зелений трикутник.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, форма, колір, 
колір, розмір; наступною має змінитися розмір — має бути вели
кий зелений трикутник.]

2. актуалізація уявлення про сутність арифметичних дій до-
давання та віднімання. У наступних завданнях учні мають скласти 
схеми із фігур, дібрати вираз до описаної ситуації. Учні виконують 
завдання самостійно, учитель лише читає його зміст і демонструє 
вирази на дошці. Перед тим згадуємо, що означає додати; відняти; 
що треба зробити, щоб стало більше; менше.
1) У дівчинки в торбинці 2 яблуки і 3 апельсини. Покажіть, скіль

ки всього фруктів у дівчинки. Який вираз позначає всі фрукти, 
які є в дівчинки? Знайдіть його значення.

3  –  2     5  +  2     5  –  2     2  +  3

2) У Наталки було 4 цукерки. Подружка дала їй ще 2 цукерки. 
Покажіть, скільки цукерок стало в Наталки. У Наталки ста
ло цукерок більше чи менше, ніж було? Який вираз позначає, 
скільки цукерок стало в Наталки? Знайдіть його значення.

4  –  2     6  +  2     4  +  2     6  –  2

3) У Сашка було 7 зошитів. Він списав 4 зошити. Покажіть, скіль
ки зошитів залишилося в Сашка. Залишилося зошитів більше 
чи менше, ніж було? Який вираз позначає зошити, які залиши
лися? Знайдіть його значення.

7  +  4     3  –  2     8  –  4     7  –  4

3. актуалізація знань про нумерацію чисел 1–9. Математич
ний диктант. Завдання № 1.

4. актуалізація способу порівняння чисел за їх розташуван-
ням на числовому промені.
1) Завдання № 2. Це завдання учні виконують самостійно. 
2) Завдання № 3. Виконується з коментованим письмом. [Комен

тар: треба порівняти числа 7 і 1; число 7 стоїть на числовому 
промені — у числовому ряді — справа від числа 1, отже, воно 
більше; зафарбовуємо листок із числом 7...]

3) На цьому етапі доцільно запропонувати два аналогічні зав
дання. 

[Помилка в тому, що учень підкреслив число 9. Число 9 не мен
ше ніж 9.]

[Завдання виконано правильно.]
4) Завдання № 4. Учні виконують завдання самостійно. 
5) Виконуючи наступне завдання, учні також актуалізують понят

тя «нерівність», «істинна нерівність», «хибна нерівність».

6) Установіть істинність або хибність тверджень. Маємо числа 6, 8, 
3, 9, 7.
Кожне з поданих чисел більше за 2 [Так]; менше ніж 10. 

[Так]
Кожне з поданих чисел більше за 6 [Ні]; менше ніж 9. [Ні]
Серед поданих чисел існують такі, які більші за 6 [Так, це 9 

і 7.]; менші ніж 4. [Так, це число 3.]
Існує хоча б одне число, яке більше за 8. [Так, це число 9.]
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5. актуалізація знання про склад чисел.
1) Пропонуємо учням показати за допомогою карток склад чисел 6, 

7, 8. Називаємо число і одну його складову. Наприклад: 8 — 
це 4 і... Учні кладуть на парту картку з числом 8, під нею злі
ва — картку з числом 4, а іншу картку добирають самостійно 
і кладуть її справа...

2) Завдання № 5. Це завдання доцільно дати для самостійної ро
боти. 

Iіі. формУвання нових знань і сПособів дії

ознайомлення із логічним способом порівняння чисел — 
на основі їх складу. Завдання № 6. Числа можна порівнювати й 
в інший спосіб — на основі складу чисел. Такий спосіб називають 
логічним. Закінчи міркування. 

[Коментар. Число 5 треба порівняти з числом 3. Число 5 подали 
як 3 і ще 2; очевидно, що 3 і ще 2 більше, ніж просто 3; 5 — це 3 
і ще 2, а 3 і ще 2 більше за 3. Тому 5 більше за 3.]

іV. закріПлення вивЧеного. формУвання вмінь і навиЧок

1. формування вміння схематично зображувати описані 
ситуації. Завдання № 7. Звертаємо увагу учнів на те, що цукер
ки на схематичному малюнку можна або намалювати, або позна
чити геометричними фігурами, в тому числі відрізками. Ціка
вимося, хто з дітей показав сюжет відрізками. (У такий спосіб 
учитель діагно стує, хто з дітей готовий до складання більш аб
страктних схем.)

2. Удосконалення вміння складати по дві рівності на дода-
вання та віднімання за малюнком. Розгляньте кісточки доміно. 
Здогадайтеся, яка з них «зайва». [«Зайва» остання кісточка: на ній 
9 точок, а на решті — по 7.] Складіть за цією кісточкою можливі 
рівності на додавання та віднімання.

3. закріплення поняття наступного та попереднього чисел, 
формування вміння додавати і віднімати число 1. Розгляньте 
подані на малюнку вирази. Здогадайтеся, про що вас може запи
тати вчитель. [Що означає додати 1?] У завданні слід визначити, 

якими доріжками рухалися тварини. Чи здогадалися ви, як його 
зробити? [Треба спочатку знайти значення виразів, а потім полічи
ти відрізки.]

V. рефлексія навЧально-Пізнавальної діяльності УЧнів

У чому полягає спосіб порівняння чисел на основі їх розташу
вання на числовому промені? на основі складу чисел? Який спосіб 
вам подобається більше? Який здається легшим?
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