
Логічні вправи 

 

1. "До ведмедя у барліг прийшли гості: вовк, їжак, і лисиця. Скільки звірів 

стало у барлозі? Скільки гостей у бар лозі?" 

 

2. " У Сергійка та Наталки є мати, батько і бабуся. Скільки дорослих у сім'ї? 

 

3. "У Буратіно є два бідони, місткістю 7 і 4 л води. Йому треба набрати 3 л 

води. Як це зробить Буратіно?" 

 

4. "Скільки пташок сиділо на гілці, якщо було видно 6 ніг?" 

 

5. "Підніміть багатокутник, у якого протилежні сторони однакові?" 

 

6. Дівчинка принесла яблуко і хоче пригостити ним ще трьох своїх подружок. 

Як це зробити? 

 

7. Як можна розділити диню на сім однакових частин? 

 

8. "З 5 паличок скласти два однакових трикутника і квадрат; з 9 паличок - 

квадрат і 4 трикутники. Серед багатьох знайти однакові за формою і назвати 

скільки їх?" 

 

9. "На галявині гралися 6 хлопчиків і дівчаток. На скільки > було дівчаток, ніж 

хлопчиків?" 

 

10. "6 автомобілів виїхали з гаража. 2 з них по дорозі зламалися. Хто 

ремонтуватиме автомобілі?" 

 



11. "Мама принесла з базару кошик з овочами. Коли стала викладати, помітила, 

що в назві кожного є  звук  "к". Відгадай які там були овочі?" 

 

12. "Сашко зібрався до школи. Мама підійшла до зачиненого вікна подивилась 

на вулицю і сказала: "Сильний вітер, одягайся тепліше". Як вона довідалась 

про це?" 

 

13. "Дві вантажні машини одночасно виїхали з фабрики і майже разом прибули 

до місця призначення, хоч одна їхала довшою дорогою, а інша короткою. Як 

це могло статися?" 

 

14. "На листку куща зустрілися 2 жуки – зелений і оранжевий. Подивилися 

один на одного здивовано. "Чому ти весь зелений?" – "Щоб птахи не з'їли?". 

"Ну й дивак. Щоб не потрапити до пташиного дзьоба, треба бути таким як 

я"'. – "Ні, ти помиляєшся". І жуки засперечалися. Хто з них правий? Чому ти 

так гадаєш? Доки жуки сварилися, їх побачив птах і полетів до них. Жуки 

помітили і ... Що кожен з них зробив? 

15. "У шести братиків по одній сестричці. Скільки дітей у сім'ї?" 

 

16. У двох коробочках лежать олівці. В одній більше, а в другій менше. Що 

треба зробити, щоб їх було порівно? 

 

17. "По дорозі зайчик біг  

Ніс 5 яблук на обід. 

Одне впало, покотилось.  

Скільки яблук залишилось? 

 

18. "У дворі біля пісочниці, де завжди гралися діти, росла маленька кучерява 

берізка із зеленими вітами-косичками. Настав ранок. Зійшло на небі 

сонечко, ще тихо навколо, тільки чути чиюсь неголосну розмову. Хто ж це 



розмовляє? Давайте прислухаємося. 

- Ти чого плачеш пісочку? - запитала берізка. 

- Ох, - скаржиться пісок, - погане у мене життя, сумно мені від того, що я 

неживий: не п'ю водичку, не дихало прозорим повітрям, не росту. Шкода 

стало берізці й вона сказала: 

- "Не плач, я з тобою дружитиму. Прикриватиму тебе своїми гілками у 

спеку, і холод, у дощ і сніг, розповідатиму гарні казки. Скоро вийдуть діти і 

гратимуться з тобою. 

А ви, діти, як гадаєте, чому плакав пісок? 

 

19. "На галявині гралося п'ятеро зайчат і білченят. На скільки більше було 

зайчат, ніж білченят? 

 

20. "Ось кущ. А з-за куща виглядають С заячих вух. Подумайте і скажіть, 

скільки за кущем сховалося зайців?". 

 

21. "В одній склянці чаю 2 столових ложки цукру. У другій 4 чайних ложки 

цукру. В якій склянці чай солодший?" 

 

22. "Діти вимірювали довжину групової кімнати. Коли вимірювала Наталка, то 

в неї вийшло 10 кроків, а коли вимірювала Оленка - 7 кроків. Чому у 

Наталки і Оленки вийшла різна кількість кроків?" 

 

23. "У Маші було три стрічки. Одну вона розрізала на дві стрічки. Скільки 

стрічок стало у неї? Скільки довших, скільки коротких?" 

 

24. "Диня важить < ніж кавун, а кавун < ніж гарбуз. Що легше: диня чи 

гарбуз?" 

 

25. "Петрик гостював у бабусі у вівторок, середу, четвер, а його сестричка Оля 



в середу. Четвер і п'ятницю того самого тижня. В які дні Петрик і Оля були 

в бабусі разом?" 

 

26. "Андрійко відірвав листочки календаря з названих, днів: понеділок, 

вівторок, середа. Якими назвами потрібно їх доповнити, щоб були всі дня 

тижня?" 

 

27. "Петрик і Ваня однакові на зріст. Чи можна сказати, що вони одного віку? 

Чому не можна?" 

 

28. Зозуля починає співати о 1-й годині, соловейко - о 3-й, шпак - о 4-й, 

горобець о 6-й. Котра приблизно година, якщо співають соловей і зозуля, а 

шпака не чути?" 

 


