
Робота 

учня 5-А класу ФМГ №17 

Ільченка Ярослава 

 

Казка 

Подорож країною Математика 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В одній країні жив хлопчик на ім’я Миколка. Дуже важко йому давалася 

математика. Ніяк він не міг розібратися з геометричними фігурами.  

Одного разу Миколка, коли виконував домашнє завдання з математики, 

заснув з олівчиком в руках. І тут йому наснився дивний сон, наче він разом з 

олівчиком, який ожив, подорожує чарівною країною. Раптом хлопчик почув, як 

хтось пищить. В руках він побачив олівчика, який безпорадно борсався. 

Хлопчик здивувався і подумав, що йому все ввижається. Та протерши очі, 

Миколка побачив, що олівчик весело стрибає по землі. 

- А де це ми знаходимось? - запитав хлопчик. 

- Ми в країні Математика, - відповів олівчик. 

- А як нам повернутись додому? 

- Потрібно  виконати декілька завдань. У цій країні мешканці ворогують між 

собою. Кожен вважає, що він найголовніший і найкращий. 

- Тоді давай хутчіш прямуємо до них! 

І ось вони пішли шукати завдання. По дорозі Миколка і олівчик зустріли 

трикутника і квадрата, які їли морозиво трикутної та квадратної форми. 

Мандрівники привіталися з незнайомцями та запитали куди їм потрібно йти, 



щоб виконати завдання. Виявилось, що трикутником була дівчинка на ім’я 

Трикутя, а квадратом — хлопчик Квадратій, які жили в сусідніх містах Трикутія 

та Квадратія. Трикутя повідомила Миколці, що перше завдання на них чекає у 

місті Трикутія, де живуть трикутники. 

Коли хлопчик з олівчиком прийшли у місто, то побачили і почули, як 

трикутники сперечаються у кого з них сума градусної міри всіх кутів 

найбільша. Миколка приступив до виконання першого завдання, взяв у руки 

транспортир і почав вимірювати кути трикутників. Виявилось, що сума 

градусної міри всіх кутів будь-якого трикутника дорівнює 180°. А ще хлопчик 

визначив за допомогою лінійки, що трикутники бувають тупокутні, гострокутні 

та прямокутні; рівнобедрені, рівносторонні та різносторонні. 

Успішно виконавши завдання, вони попрямували далі. Попереду їх чекало 

знайомство з містом Квадратія, де проживали гонористі квадрати, які вважали 

себе ідеальними. Сусідами їхніми були прямокутники, жителі міста 

Прямокутія. Перед хлопчиком стояло завдання примирити жителів сусідніх 

міст, адже у математиці кожна фігура важлива, а квадрат і прямокутник, наче 

брати, мають по чотири кути, кожен з яких дорівнює 90° та обидва стрункі. А 

відрізняються тим, що у прямокутника протилежні сторони рівні, а у квадрата 

всі сторони рівні. І це завдання Миколка виконав з легкістю. А насамкінець 

хлопчик потрапив у містечко, де жили кола та круги, яке називалось Колокругія. 

Жителі цього міста ніяк не могли зрозуміти чому вони звуться по-різному. 

Важко було Миколці виконувати це завдання, але олівчик йому допоміг. І в 

країні Математика запанував мир. 

- Нарешті! - промовив хлопчик.- Ми впоралися і це було доволі цікаво. 

- Так, ти молодець!- сказав олівчик. 

- Дякую тобі, олівчику, за цікаву подорож! 

Миколка прокинувся з усмішкою на устах і зрозумів, що математика  цікава, 

потрібна і важлива наука. І далі хлопчик старанно і з легкістю виконував 

завдання з математики, і отримував лише гарні оцінки.  



 

 


