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МЕТА:

■Вчити дітей опановувати елементарні 
математичні знання та практичні уміння та 
навички у доступній для них формі. Формувати 
математичне мислення. Розвивати творчу уяву.
■Виховувати наполегливість, волю , посидючість 
цілеспрямованість .



Бельгійський вчитель початкової школи Джордж 
Кюізенер (1891-1976) розробив універсальний 
дидактичний матеріал для розвитку у дітей 
математичних здібностей. У 1952 році він 
опубл ікував книгу "Числа і кольори" , 
присвячену своєму посібнику.



Набір складається з паличок-призм 10 
різних кольорів (116 паличок).  
Палички одного кольору мають свою 
довжину - від 1 до 10 см.  
Кожна паличка - це число, виражене 
кольором і величиною, а точніше, 
довжиною в сантиметрах.  



 
ДВА ЕТАПИ РОБОТИ З ПАЛИЧКАМИ: 

■І етап : палички 
використовують як 
ігровий матеріал

■ІІ етап: палички 
виступають як 
посібник для юних 
математиків.



ЗАВДАННЯ:

■ засвоєння еталонів кольору;
■ засвоєння відношення по довжині, висоті, масі, об'єму;
■ удосконалити навички кількісної й порядкової лічби, прямого і зворотного рахунку;
■ вільно орієнтуватися по числовому ряду;
■ називати попереднє і наступне число, порівнювати числа, познайомити зі складом числа 
першого десятка;

■ навчати складати і віднімати числа в межах першого десятка;
■ навчати розв'язувати прості задачі на додавання і віднімання, логічні завдання;
■ удосконалити уявлення про геометричні фігури;
■ навчити моделювати, конструювати, групувати за кольором і величиною; -викликати 
інтерес до нових дидактичних ігор, до математики.













ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

■  Використання паличок Кюїзенера» дасть позитивний результат:
■  Діти засвоять еталони кольору;
■ Засвоять відношення по довжині, висоті, масі, об'єму
■ Удосконалюються навички кількісної й порядкової лічби, прямого і зворотного рахунку;
■  Вільно орієнтуються по числовому ряду;
■ Навчаться називати попереднє і наступне число, порівнювати числа, познайомляться зі складом числа першого десятка; 
■ Навчаться складати і віднімати числа в межах першого десятка; 
■ Навчаться розв'язувати прості задачі на додавання і віднімання, логічні завдання, пізнають дії множення, ділення;
■  Удосконалюються уявлення про геометричні фігури; -      -Успішно навчаться моделювати, конструювати, групувати за 

кольором і величиною;
■ Підвищиться рівень знань в області рахунки;
■ З'явиться інтерес до нових дидактичних ігор, до математики.


