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УДК 51(075.2) 
Д18

АННА ДАНІЄЛЯН

2 + 2
ВЕСЕЛА ЛІЧБА

Навчальний посібник для 2 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Київ «Генеза» 2017
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 

комісією з педагогіки та методики початкового навчання 
Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 
(Лист ІІТЗО від 16.02.2017 № 2.1/12-Г-84)

Експерти:
Наталія Листопад, науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України; 
Наталія Пархоменко, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи № 194 
«Перспектива», учитель-методист.

Шановні вчителі та батьки!
Зошит «2+2. Весела лічба» призначено для використання як на уроці, так і в 

позаурочний час — удома, у групі продовженого дня, на канікулах. Посібник сприятиме 
вдосконаленню обчислювальних навичок, спонукатиме першокласників активно 
працювати, мислити, отримувати результат і радіти своїм досягненням.

Враховуючи вікові особливості другокласників, автор пропонує учням допо
могти мультиплікаційним героям знайти значення виразів чи перевірити резуль
тати обчислень. Завдання на встановлення відповідності подано в ігровій формі 
(Під’єднай мишки до моніторів, Знайди кожній вороні шматочок сиру тощо). Ко
ристуючись «математичною абеткою», діти зможуть розшифрувати або зашифру
вати запис. Правильно виконане обчислення допоможе розфарбувати малюнок і 
здійснити, таким чином, «миттєву» перевірку. Діти з інтересом ставляться до таких 
завдань і виконують їх із задоволенням. Завдання, які необхідно виконати за пев

ний проміжок часу, рекомендовано робити разом з дорослими, на що вказує по

значка . Посібник містить також компетентнісно орієнтовані завдання, спря

мовані на розв’язування повсякденних життєвих ситуацій.
Зміст посібника «2+2. Весела лічба» відповідає оновленій програмі з математики

для 2 класу.
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Д18 2 + 2. Весела лічба : навч. посіб. для 2-го кл. за-

гальноосвіт. навч. закл. / Анна Данієлян. — Київ : 
Генеза, 2017. — 72 с.

Оригінальний посібник з усної лічби допоможе зроби
ти навчання математики цікавим і корисним. Він містить 
різноманітні завдання, які сприятимуть розвитку логіч
ного мислення, уваги, уяви молодших школярів та вдо
сконаленню їхніх обчислювальних навичок.

ISBN 978-966-11-0861-4.
УДК 51(075.2)

У посібнику використано зображення героїв з мультфільмів: «Думками навиворіт», реж. Піт Док- 
тер; «Фіксики», студія «Аероплан»; «Смішарики», група компаній «Рікі»; «Вінні-Пух», реж. Ф. Хитрук; 
«Барбоскіни», студія анімаційного кіно «Мельница»; «Білка і Стрілка. Сімейка Бешкетників», анімаційна 
студія «КіноАтис»; «Маша та Ведмідь», студія «Анімакорд»; «Губка Боб Квадратні Штани», реж. Д. Драй- 
мон; «Повернення блудного папуги», реж. В. Караваев; «Свинка Пеппа», реж. Естлі Бейкер Девісон; 
«Смурфики», реж. Раджа Гэснелл.
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