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Передмова
Посібник містить практичні завдання, що розроблено відповідно до вимог Ти-

пових освітніх програм з математики для 1 класу (НУШ 1 і НУШ 2) за методикою 
«Daily 3» («Щоденні 3»).

Педагогічна технологія Daily 3 — це структура, яка допомагає реалізувати на 
практиці особистісно орієнтовану модель навчання та засади педагогіки партнер-
ства. Цю технологію розробили дві вчительки початкових класів із м. Сіетл (США) 
Гейлі Боші та Джоан Мозер.

Методику «Щоденні 3» використовують для розвитку у школярів самостій-
ності, витримки, наполегливості, відповідальності. Вона сприяє формуванню в уч-
нів уміння бачити, чути й відчувати математику, вивчати її через дії та їх обгово-
рення. Надає змогу мати достатньо часу для розв’язування задач і спілкування 
з іншими учнями, бути активними й мати бажання вивчати математику.

Ця методика передбачає щоденне використання учнями в навчальному проце-
сі трьох видів роботи з математики:
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Пропонований посібник допоможе вчителеві успішно організувати роботу пер-
шокласників за методикою «Щоденні 3». Він містить безліч дидактичного матері-
алу, систематизованого за діяльностями: «Математика самостійно», «Математика 
разом із другом» та «Математика письмово».

Посібник сконструйовано на основі потижневого планування за п’ятнадцять-
ма темами тижнів. На кожний тиждень розроблено по п’ять різноманітних ціка-
вих завдань за кожним із трьох видів діяльності відповідно до теми. Завдання мож-
на копіювати й пропонувати учням для роботи або на їх основі створювати власні 
завдання.

Посібник стане незамінним помічником учителю у створенні ефективного се-
редовища, де навчають першокласників математики.

Матеріали посібника допоможуть учителеві здійснювати диференційований 
підхід до учнів, організувати індивідуальну та парну роботу школярів на уроках 
математики та в позаурочний час, сприятимуть розвитку критичного мислення  
дітей, навичок їх спілкування з однолітками, зацікавлять першокласників  
математикою.
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Тема тижня «Я — школяр. Мій/наш клас» 

Математика самостійно

1.  Склади з деталей дерев’яного конструктора будівлю школи в такій послі-
довності:

  куб, циліндр, конус;
  куб, циліндр, піраміда.

2. Назви, з яких геометричних фігур складено зображення школяра і школярки. 
Виклади їх із геометричних фігур.

3. За допомогою стрічки виклади дорогу до школи:

  криву замкнену;
  криву незамкнену;
  пряму.

Праворуч від прямої поклади ручку, ліворуч — олівець, над прямою — ліній-
ку, під прямою — гумку.

4. Поклади на парту навчальні речі: зошит, пенал, олівець, ластик, підручник. 

  Під кожним предметом поклади геометричну фігуру, яка відтворює його форму.

5. Поклади на парту геометричні фігури:

  Прибери зайву фігуру.
  Яка тепер фігура зайва?
  Як назвати фігури, що залишилися?

1

2

3

4

5



5

Математика разом із другом

 Назвіть предмети, зображені на малюнку.

  Покладіть зелені фішки на зображення предметів, які необхідні на уроках; 
червоні — на ті, що не знадобляться під час навчання.

  Викладіть стільки трикутників, скільки зелених фішок, стільки квадратів, 
скільки червоних фішок.

1
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Школа

2. Покажи другові предмети, що розташовані ліворуч від входу до школи, право-
руч від входу.

2
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3. Покладіть у центр аркуша великий круг, під ним ліворуч — великий прямо-
кутник, над прямокутником ліворуч — середній круг, під прямокутником 
зліва і справа — по маленькому прямокутнику, над великим кругом ліворуч 
і справа по маленькому трикутнику, на великому крузі у центрі — маленький 
квадратик, над ним ліворуч і справа — по маленькому кружечку, під ним — 
маленький овал. Чи вийшла у вас така фігура, як зображена на малюнку?

4. Розгляньте триповерхову школу.

Назвіть, яку форму мають класи:
  на першому поверсі;
  ліворуч;  праворуч;
  на третьому поверсі;
  під трикутником; над овалом;
  між квадратом і шестикутником.

5. Пограй із другом. Станьте у класній кімнаті обличчям одне до одного так, 
щоб один стояв ще й обличчям до дошки. Останній називає предмети, що роз-
ташовані від нього ліворуч і праворуч. Потім так само називає предмети той, 
що стоїть спиною до дошки. Чому виходить навпаки?
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Математика письмово

1. Намалюй фігури, яких не вистачає, так, щоб вони не повторювалися ні в ря-
дочку, ні у стовпчику.

2. Наведи синім олівцем промені, червоним — відрізки. Обведи зеленим олівцем 
точки.

3. Розфарбуй лише круги.
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4. З’єднай лінією всі точки так, щоб вийшла ламана.

5. Намалюй у рамочці внизу навчальні речі так, щоб обидва малюнка стали  
однаковими.
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Тема тижня «Мої друзі»

Математика самостійно

1 Полічи предмети, познач відповідною цифрою.

 Познач червоною фішкою рівні множини, зеленою — нерівні.
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3.  Розглянь малюнок, познач цифрами кількість предметів.

4. З яких геометричних фігур складено фігуру дівчинки? Полічи та познач циф-
рами їх кількість.

5. Назви числа. Зафарбуй клітинки:
  синім — з числом, що стоїть після числа 2;
  червоним — з числом, що передує числу 5;
  зеленим — з числом, що 
стоїть між числами 6 і 8;

  жовтим — з числом, що слідує за числом 4;
  коричневим — з числом, що є попереднім числу 9.
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3.  Розглянь малюнок, познач цифрами кількість предметів.

 —  —  —  —  —  —  — 


