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Лічба. Поділ об’єктів на групи

1. Полічи, скільки чорнобривців на малюнку. Скільки 
бджілок? Скільки троянд? Запиши відповідну 
кількість паличок за зразком.

3. Домалюй стільки м’ячиків, щоб їх стало п’ять.

2. Полічи зображені предмети. Поділи їх на дві групи 
за певними ознаками та обведи. Об´рунтуй свою 
думку.

4.
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Ознаки та властивості предметів.
Форма, розмір, колір

4. Обведи прямі лінії червоним олівцем, а криві — 
синім.

1. Порівняй зображення каченяти та іграшки. Чим 
вони подібні? За якими ознаками відрізняються?

2. З’єднай однакові за кольором шапочки, шарфики 
та рукавички.

3. Чим у кожному випадку пара фігур зліва 
відрізняється від пари фігур справа?
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Розміщення предметів

2. «Поклади» великі грибочки у великий кошик, 
а малі — у малий.

1. Скільки тваринок зображено на малюнку? Напиши 
стільки паличок. Хто біжить першим? Хто наступ
ний? Хто передостанній? Скільки тварин обігнало 
мишку? Хто з тварин найменший? Найбільший?

3. Під якою парасолькою більше білочок? Обведи. Де 
вони знаходяться: справа чи зліва від дерева?
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Порівняння предметів за довжиною,  
шириною, висотою

1. Обведи найдовшу вантажну машинку.

3. Яка пірамідка найвища? Обведи. Яка — найнижча? 
Підкресли.

2. Зафарбуй найвужчу стрічку синім кольором, 
а найширшу — жовтим.


