Основні навчальні досягнення учня по темі:
«Числівник»
4 клас
Згідно « Програми для середньої загальноосвітньої школи» на кінець 4 класу
учень повинен уміти:

впізнавати серед слів числівники,

ставить до них питання скільки? який? котрий? котра? котре? котрі?;

правильно вимовляти і писати числівники, передбачені програмою
для 1-4 імдесяти, вісімдесяти);

ставить питання до кількісних і порядкових (без уживання термінів)
числівників;

вживати правильні форми (за зразком у підручнику, поданим
учителем) на означення часу протягом доби;

будувати словосполучення з числівниками за зразком,

Запам'ятай!
Слова, які означають кількість предметів або їх порядок при лічбі,
називаються числівниками.
Числівники відповідають на питання скільки? (один, п’ять, десять, триста) і
на питання який? котрий? (перший, шостий, сотий).

Потренуйся!
1. Підкресли числівники, постав до них питання.
Шість днів нічого не робить, а сьомий відпочиває. Сто сестер один
платок в’яжуть. П’яте колесо до воза. Наговорили сім мішків гречаної
вовни.
2. Запиши числа словами.
На екскурсію поїхав (4) __________ клас. У (7)___________ няньок дитина
без догляду. Надійка піклується про (3)_____________кошенят.
3. Від числівників, які відповідають на питання скільки? утвори числівники,
які відповідають на питання котрий? який?.
П’ять Сорок вісім Шістнадцять Двадцять п’ять Шістсот Шістдесят один
4 Спиши текст. Підкресли числівники. Який це текст?
В Індонезії живуть колонги. Це собаки, які літають. Тіло собак-колонгів
довжиною тридцять – сорок сантиметрів, розмах крил до одного метра.
Живляться вони плодами рослин уночі, а вдень сплять донизу головами.
Спустошують сади й городи місцевим жителям.
5. Відгадай загадки. Випиши числівники.
Спить на ліжку біла сплюшка,
В неї аж чотири вушка,
Всі цю сплюшку звуть...
Що трьома зубами сіно їсть?

Сімсот воріт, та один вхід.
Два брати у воду дивляться, а до віку не зійдуться.
6. Спиши. Підкресли числівники. Постав до них питання.
Припиню мороз і втишу вітри,
Подарую вам подарунки три.
А що перший дар – сила сильная,
А що другий дар – праця пильная,
А що третій дар – то надії чар...
( Б. Лепкий)
7. Поєднай числівники з іменниками. Запиши утворені словосполучення.
11 (кінь), 50 (день), 20 (корова), 2 (село), 3 (учень), 10 (дівчина),
32 (діти), 23 (номер), 3 (яблуко), 6 (вівця).
8. Запиши арифметичні вирази словами.
65 – 30 =
11 + 14 = 25
78 – 54 =
500 + 20 = 520
9. Запиши числівники словами.
11, 50, 60, 70, 80, 90 , 16, 600.
10. Запиши словами час, який показав годинник: 10 год. 45 хв.;
14 год. 15 хв. Використай різні способи називання часу.

Зверни увагу!
Нерідко навіть учні старших класів і дорослі неправильно змінюють
числівники 50, 60, 70, 80. Навчіть своїх рідних і близьких правильно вживати
названі числівники з прийменниками від, до.
Правильно вимовляй і пиши українською: п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти,
вісімдесяти.

Завдання для самоперевірки
Мовна тема
1 варіант
1.Числівник – це...
а) частина мови; б) частина слова; в) цифра.
2. Числівники – це слова, що означають...
а) назву предмета;
б) ознаку предмета;
в) кількість предметів або їх порядок при лічбі.
3. Числівники відповідають на питання...
а) хто?що?
б) скільки? який? котрий?
в) коли? як? де?
4. На які питання відповідають числівники, що означають порядок при лічбі?
а) куди?коли?
б) котрий? який?
в) як? де?
5. Випиши числівники, що відповідають на питання скільки?
Тридцять, сьомий, вісім, третій, одинадцятий, сорок, десятий, п’ять,
сімнадцять.
6. Склади речення на основі математичних виразів. Запиши їх.
60 + 9 = 69
16 : 2 = 8

2 варіант
1.Числівник – це...
а) частина слова; б) частина мови;
в) цифра.
2. Числівники вказують на ...
а) особу;
б) предмет;
в) кількість предметів або їх порядок при лічбі.
3. На яке питання відповідають числівники, що означають кількість
предметів?
а) скільки?
б) який?
в) коли?
4. У формі якого відмінку вжиті числівники п’ятдесяти, шістдесяти?
а) називного відмінку;
б) родового відмінку;
в) орудного відмінку.
5. Випиши числівники, що відповідають на питання котрий?
Двадцять перший, третій, сім, п’ятнадцять, п’ятий, дев’ятий, шостий,
сімнадцятий, тридцять один.
6. Склади речення на основі математичних виразів. Запиши їх.
50 + 6 = 56
18 : 2 = 9

