
 

Комплекти для 
розвитку мислення 

Мавпочка-математик 

Я – МАВПА-МАТЕМАТИК 

Наскільки розумні мавпи? Згідно з дослідженнями, їх розум відповідає розуму 3-річної дитини. Але я навіть 

розумніше! Мене звуть Мавпа-математик. Я можу виконувати основні математичні дії - додавання і множення! 

Першим мене створив Вільям Робертсон у 1916-1918 рр. в США. Додавати стало так весело завдяки містеру 

Робертсону. 

ЩО ТАКЕ МАТЕМАТИЧНЕ ДОДАВАННЯ? 

Додавання є основною операцією у математиці. Коли ми складаємо, ми об'єднуємо два числа (або речі) разом, 

щоб утворити більше число. Символом складання є знак «+» (плюс). 

1 + 1 = 2  

Тепер спробуй це!  

2 + 3 = ? 

Дозвольте мені сказати вам відповіді! 

Коли ви хочете перевірити відповіді, просто запитаєте мене. Посуньте мою ліву ногу на «2», а мою праву ногу – на 

«3». Тепер подивіться відповідь в колі між моїми руками. Ви побачите там число «5». Ви отримали правильну 

відповідь? 

ГРА З ДОДАВАННЯМ 

Ви шукаєте завдання? Помістіть будь-які дві картки з цифрами від 1 до 9 на ігрову дошку. Обчисліть відповідь 

самостійно, а потім перевірте відповіді разом зі мною! Ви можете також дати цю задачу друзям або своїй сім'ї! 

5 + 3 = ? ….. 

! Зауваження: ви можете помітити, що у мене є одне обмеження - я не здатна скласти або перемножити два 

однакових числа, наприклад, 3 + 3 = 6, 3 х 3 = 9. Зверніться до батьків за правильними відповідями. 

ГРА З МНОЖЕННЯМ 

Коли ви підростете, ви будете вивчати множення. Я можу проводити прості операції множення теж! Вставте 

рожеву карту множення під мої руки, накривши карту додавання. Рухайте мої ноги так само, як і в грі з 

додаванням, і в моєму колі відповіді ви побачите результат! Як тільки ви будете готові, придумайте собі задачу, 

використовуючи ігрову карту і картку з числами! 

Питання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є коментарі або 

питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся 

звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також можете 

зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. НЕ 

для дітей віком до 3 років. 

 


