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привіт, любий друже!
Сподіваюся, що ти чекав на зустріч зі мною. Чудово!
Ми з тобою обов’язково створимо ситуацію успіху і здобудемо нові
“ключики” до знань.

Предмети навколо нас. завдання
на повторення
1.

Бліц-завдання.
Дай стверджувальну або заперечну відповідь (так, ні) на
наступні запитання, розмірковуючи над кожним не більше
30 секунд.
 Тварини, тіло яких вкрите пір’ям, — це птахи. _________
 Тиждень має 30 або 31 день._________
 Математичний знак, за допомогою якого результат
зменшується на кілька одиниць, — це “плюс”. ___________
 Якщо трійка коней пробігла 15 км, то один кінь пробіг 5 км.
									___________
 По вулиці йдуть двоє татусів і двоє синів — усього троє.
		
Чи може таке бути? _______

2.

Через 10 років Андрійко буде на 5 років старший, ніж Дмитрик зараз. Хто з хлопчиків молодший? Підкресли його
ім’я.
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3.

У крузі на однаковій відстані один від одного розташовано
шість м’ячиків. Поділи круг трьома прямими лінія
ми так,
щоб кожен м’ячик мав однакове поле.

4.

Розгадай ребуси.

’
’’’
5.
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ен

’
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З восьми паличок і ґудзика
склади рибку, як показано на малюнку. Переклади
три палички і ґудзик так, аби
рибка “попливла” у протилежний бік.
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Загальні, конкретні
та одиничні поняття
1.
 Двоє хлопчиків зустрілися у дверях і ніяк не можуть
розминутися. Хто з них має пропустити іншого, якщо
відомо, що одному з них 5 років, а другому — 7? ______
_____________________________________________________
 Якою рукою зручніше розчиняти цукор у склянці?
_____________________________________________________
 Якщо з-під тину видно шість пар кінських ніг, то скільки коней на подвір’ї? _______________________________
 Стіл має чотири кути. Один кут спиляли. Скільки кутів
залишилось? _______________________________________
2.

Дай визначення поняття “стіл”.
Стіл — _______________________________________________

Зверни увагу! за обсягом, тобто за кількістю предметів, які під ними розуміються, поняття поділяються на загальні, конкретні та одиничні. Поняття “стіл”, “стілець”, “шафа” — конкретні, а поняття “меблі” — загальне.

3.

Прочитай слова. Загальні поняття підкресли однією лінією,
конкретні — двома, а решту слів — хвилястою лінією.
Квітка, виделка, дерево, Донецьк, тюльпан, Карпати,
меблі, Іван Франко, Чорне море, яблуко.
Слова, підкреслені хвилястою лінією, — поняття одиничні, вони одні-єдині з такою назвою.
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4.

Самостійно добери і запиши.
загальні поняття:______________________________________;
конкретні поняття:_____________________________________;
одиничні поняття:______________________________________.

5.

Знайди “зайве” слово в кожному рядку. Підкресли його
олівцем. Дай назву кожній групі слів.
молоток, сокира, дзиґа, обценьки, викрутка —
_________________________________;
Петрик, Сашко, Сидоренко, Миколка, Оленка —
_________________________________;
ромашка, фіалка, троянда, квасоля, тюльпан —
_________________________________.
Які види понять використано в даному завданні?

6.

Хвилинка-цікавинка.
У виразі АА + АА = 1А8 однаковими буквами позначено
однакові цифри. Які саме?
Запиши вираз.
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Абстрактні поняття
У повсякденному житті нас оточує багато різних предметів, які ми можемо побачити. Однак, є поняття, які не існують як окремі предмети. Їх
не можна помацати, потримати в руках. Такі поняття називаються абстрактними.
Наприклад, серед нас є чесні та красиві люди, але “чесність” та “краса” як окремі предмети не існують.
Усі поняття-терміни, які ти вивчаєш на уроках математики, української мови, — це теж абстрактні поняття.

1.

Прочитай слова. Підкресли загальні поняття однією лінією,
конкретні — двома, абстрактні — хвилястою лінією.
Будинок, рівняння, перукарня, ромашка, стіл, життя, 		
транспорт, автобус, метро, мухомор, гриб, опеньки.
Пам’ятай! Збирай тільки їстівні гриби.

2.

Самостійно добери і запиши.
загальні поняття:______________________________________;
конкретні поняття:____________________________________;
абстрактні поняття:___________________________________.

3.

Мама дала Яринці стільки п’ятикопійчаних монет, скільки
серед чисел від 3 до 27 таких, що діляться на 3. Скільки
грошей мама дала Яринці?

Відповідь:______________________________________________
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4.

Розглянь уважно малюнок. Алладін повинен здогадатись,
які предмети потрібно намалювати замість знаків питання,
щоб килимок зміг літати. Допоможи Алладіну розв’язати це
завдання.

Ознайомлення
з графами
Слово “графи” для тебе, напевне, незнайоме. Та вони полегшують
розв’язання деяких задач. Граф — це об’єкт, який складається з вершин і
ребер, що сполучають ці вершини. Наприклад:
9 > 6,
7 < 8.
Знаки > і < — це частини графа, які можна замінити стрілочками:
6 ), (7
8).
(9
означає в графах взаємозв’язок.
Ось така стрілочка

1.

Попрацюймо разом.
вища

Аня
1 м 20 см

Оля
1 м 2 см

легша
качка
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гуска

2.

Хвилинка-цікавинка.
Що важче: 1 кг заліза чи 1 кг пір’я?
		

залізо ————————— пір’я

3.

Вовк та лисиця змагалися з бігу. Хто яке місце зайняв, коли
відомо, що лисиця прибігла передостанньою?
		Лисиця					Вовк
		... місце					... місце

4.

Іванко старший від Петрика, Петрик молодший від Сергійка, Сергійко молодший від Дмитрика, а Дмитрик старший
від Іванка. Серед цих хлопчиків є ровесники. Пригадай, що
означає поняття “ровесники”. Побудуй граф, позначивши
першими літерами імен кожну сніжинку.
*

*

Ровесники:________ і _________

*
*
5.

Розшифруй слова.
У цьому тобі допоможе “ключик”: кожна цифра позначає
порядковий номер літери в абетці.
а) 16, 19, 4, 12, 15, 1_________________________________
б) 21, 19, 10, 3, 11, 3, 1, 8____________________________
в) 17, 11, 22, 16, 7, 18, 18, 33_________________________
г) 29, 15, 19, 16, 33, 21, 12, 3_________________________
Із розшифрованих слів усно склади речення.
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