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Порівняй. Чим ця школа схожа на твою, а чим відрізняється від неї?

ШКОЛА
У містах і селах ставало більше й більше шкіл. Тут дітей учили читати, писати, 
рахувати та співати. Старші учні вивчали греку й латину, а згодом – в академіях – 
німецьку, французьку і багато іншого…

Розглянь малюнок.
Знайди:

КНИЖКУ

ДОШКУ

ХЛОПЦЯ, ЩО
ПІДНЯВ РУКУ

Дай відповідь  
на запитання вчителя:

Яка це літера?

Галшка Гулевичівна 
за свої гроші заснувала 
школу в Києві. З часом 
ця школа стала Києво-
Могилянською  
академією.

Тому, хто добре вчився, дозволяли подзвонити в церковний дзвін, бо вчителем часто був священник.

..............................................

Я ДОБРЕ ВЧУСЯ, МОЖНА Й МЕНІ ПОДЗВОНИТИ
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Дзвін Кизикермéн козаки зробили з ворожих гармат   
на згадку про свою перемогу. Малюнки на дзвоні розповідають 
історію про перемоги козаків. Дзвін, як годинник, сповіщав 
час, скликав на молитву й повідомляв про небезпеку.

Зроби відлýння за допомогою двох предметів.
Яке відлуння найгучніше?
Яке найтихіше?
Спробуй олівець і стіл, металевий посуд і ложку 
чи інші об’єкти.

БАМ-М!

Цей дзвін важить 
як чотири коня.

Дзвін Кизикермен. Кінець 17 ст. Полтавський краєзнавчий музей.

звук відлуння

БОМ-М-М!
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У часи Русі цифри записували літерами. А щоб їх не плутати, зверху ставили позначку ~. У козацьку добу теж 
користувались літерами замість цифр, особливо для запису дати.

Гра у «Свинки»
Одна з улюблених ігор дітей козацької доби. Гравець, що «пасе свиню», повинен загнати м’яч у ямку посередині, 
а гравці в колі намагаються не пустити м’яч.

Зіграй у цю гру надворі з друзями.
Замість ямки можна намалювати кола крейдою, 
а замість палиці просто кóпати м’яч.

1                 2              3              4               5                  6                7                 8               9            10

11               12            13           14             15                16              17              18              19             20

21             22            23             24             25            26               27              28               29     

30           31             40          50          60          70          80        90       100           200        300 

400         500           600         700         800         900               1000           2000  

Розшифруй дату РІК .     МІСЯЦЬ .    ДЕНЬ Запиши  
дату свого народження 

літерами:
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Рахівниця допомагала рахувати швидко і правильно. Намистинки на першій нитці означали одиниці, 
на другій – десятки, на третій – сотні й так далі. На кожній нитці було 10 намистинок.

Зроби свою рахівницю.
Тобі потрібні: кришка від невеликої коробки, дерев’яні шпажки (або нитка), великі 
намистинки (також підійдуть ґудзики чи пластівці).
1. З допомогою дорослого зроби дірочки з двох боків коробки.
2. Протягни палички чи нитки крізь отвори з одного боку й насиль намистинки –  10 
на кожну паличку.
3. Протягни палички крізь інший отвір. Готово! Якщо твої намистинки з пластівців, 
після підрахунку можна їх з’їсти!

Порахуй на рахівниці 
й запиши відповідь:

Розглянь цю рахівницю 
козацьких часів.  
Не всі намистинки  
тут збереглися.  
Скільки ниток мають 
усі 10 намистинок?

Порахуй

24 + 35 =

Рахівниця. 17− 18 ст. 

24 ПЛЮС 35 … 

ТУТ ПАЛЬЦІВ 

НЕ ВИСТАЧИТЬ!


