
ЛОГІЧНІ
ЗАВДАННЯ

ДЛЯ 
1 КЛАСУ



Під яким кущем сидить зайчик, коли йде дощ?
 (Під мокрим кущем)

 
 
 
 

Коли чорній кішці легше всього проникнути в дім? 
(Коли двері відчинені)

 
 
 

У квадрата відрізали один кут. Скільки тепер у нього кутів? 
(5)

 
 
 
 

Яке колесо в автомобілі не крутиться при повороті праворуч? 
(Запасне)

 
 
 

З якого посуду не можна їсти? 
(З порожнього)
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До лісу пішли Миколка, Ганнуся і Настуся, знайшли
4 грибочки. Скільки б грибочків знайшли діти, якщо
б пішли тільки Миколка та Ганнуся? (4)

Розташувати три кульки в зворотному напрямку,
якщо можна міняти дві сусідні.

В Аліси було 3 стрічки. Одна з них розірвалася
навпіл. Скільки тепер стрічок у дівчинки? (4)

Костик написав на аркуші паперу ОЛЯ МАЛА і
підійшов до дзеркала. Яку фразу можна побачити в
дзеркалі? (АЛАМ ЯЛО)

У дворі гралося 11 дітей. Коли мама покликала на
обід, то з двору прибігли до столу Марійка,
Дмитрик, Сергійко, Тимофій, дядько Микола та дід
Микола. Скільки дітей залишилося грати у дворі? (7)
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Хлопці вимірювали кроками довжину ігрового
майданчика. У Лізи вийшло 25 кроків, у Поліни - 27,

у Максима - 22, а у Юри - 24. У кого з хлопців
найкоротший крок? (У Поліни)

 
На годиннику було 11:45, коли почався мультфільм.
Він тривав 50 хвилин. Точно в середині перегляду

прийшла мама і покликала обідати. Який час
показували годинник в цей момент? (12:10)

 
У стоноги 90 ніжок. Вона купила 13 пар чобітків. Але

при цьому 16 ніг залишилися босими. Скільки пар
старих чобітків було на сороконіжка до покупки

нових чобітків? (24)
 

З 64 маленьких кубиків склали великий куб. Синьою
фарбою пофарбували п`ять граней великого куба.

Назви кількість маленьких кубиків з трьома синіми
гранями. (4 - по кутах)

 
На поромі поміщається або 6 вантажівок, або 10

легковиків. У четвер паром, повністю завантажений,
5 разів перетнув річку і переправив 42 машини.

Скільки було серед них вантажівок? (12)
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Мова піде про одиниці часу. Що можна дізнатися,
даним твором 60 х 60 х 24 х 7? (Кількість секунд в

тиждень)
 

Брату і сестрі 2 роки тому разом було 15 років. Зараз
сестрі 13 років. Скільки має пройти років, щоб

братові виповнилося 9 років? (3 роки)
 

У гості до Ігоря прийшли друзі. Скільки їх було,
якщо кожен з них склав з дати свого народження
число і номер місяця і отримав 35? Причому дати

народження у всіх гостей різні. (8)
 
 

Чотири дівчинки їли цукерки. Аня з`їла більше, ніж
Юля. Іра - більше, ніж Світу, але менше, ніж Юля.

Розстав імена дівчаток в порядку зростання кількості
з`їдених цукерок. (Світла, Іра, Юля, Аня)

 
 
 


