
Знайдіть ланку одного кольору

Синій Жовтий Зелений Червоний

Яка ланка такого ж кольору, що і синя ланка? 
Яка ланка такого ж кольору, що і жовта ланка?
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Барвистий світ

машина жаба океан

Якого кольору машина? Якого кольору жаба?
Якого кольору океан? Якого кольору соняшник?
Візьми ланки та поклади їх на фотографії, що мають такий же колір. 

2

А тепер подивіться навколо себе. Які ще речі мають той самий колір, що й 
ланка?

соняшник



Гусінь одягається!

Будь ласка, обери ланку необхідного кольору  на кожному 
малюнку, щоб допомогти гусениці одягнутися!

Скільки червоних 
ланок на цій гусениці?

На цій гусениці скільки 
червоних ланок і 
скільки зелених ланок?

На цій гусениці скільки червоних, 
зелених, жовтих та синіх ланок є?

На цій гусениці скільки 
червоних ланок, 
зелених ланок, жовтих 
та синіх ланок є?
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Послідовність

Будь ласка, подивись на цю схему. Скажи, якого кольору ланки 
відсутні ? Знайди потрібний колір, необхідний для завершення 
послідовності.
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Будь ласка, виміряй довжину предметів, які ви викорстовуєте.
Спробуй це. Якої довжини зубна щітка, якщо вимірювати її ланками? Якої 
довжини кукурудза, якщо вимірювати її ланками?
Якщо ланка завдовжки 7 см, то якої довжини зубна щітка в сантиметрах?
Якщо ланка завдовжки 7 см, то якої довжини кукурудза в сантиметрах?

Вимірювання довжини 5

7cm7cm

Зубна щітка Кукурудза



Додавання

Чи можете ви порахувати потрібну кількість ланок, необхідних 
для складання ланцюжка, відповідно до числа на картках?
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Фігури

Підберіть кольори ваших ланок і спробуйте відтворити 
фігури, які ви бачите нижче.
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Червоний трикутник    Жовте коло     Синій квадрат    Зелений прямокутник



Шукайте другу половину 8

Цьому намисту бракує 
другої його половини! Чи 
можеш ти закінчити 
намисто, використовуючи 
малюнок нижче? 

1 3 Ось половина літака! 
Чи можеш ти 
побудувати решту, 
дивлячись на малюнок 
нижче?

2 О ні, дощ, а в тебе тільки 
половина парасольки! Чи 
можеш ти зробити іншу 
половину, подивившись на 
малюнок нижче?



Маленький художник

Розшир свою фантазію! Використай ланки, щоб зробити 
різноманітні візерунки та форми!
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Додавання

Множення

Ділення

Віднімання
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Використовуйте ланки, щоб розв'язати математичну головоломку!

2 пластикові ланки на тарілку 4 тарілки

6 ?2÷ =

Всього 8 ланок 

4 ?2÷ =

Додавання, віднімання, множення, 
ділення


