
 

Нуль – великий лівий овал. Починається написання трохи нижче верхнього правого кута клітинки, 

заокруглюється ліворуч, пишеться до середини нижньої сторони клітинки і потім ведеться вгору до по-

чатку написання цифри. 

Один складається з короткої і довгої похилих ліній. Перший елемент (коротка пряма похила лінія) 

пишеться трохи вище середини клітинки до правого верхнього кута, звідти продовжуємо вниз довгу 

пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. 

Два складається з верхнього правого заокруглення, довгої прямої похилої лінії та хвилястої 

горизонтальної лінії. Починається вище середини клітинки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої 

сторони клітинки і переходить у малий правий півовал, що продовжується довгою  прямою похилою 

лінією на середині нижньої сторони клітинки. Від неї пишеться горизонтальна хвиляста лінія праворуч 

до нижнього кута клітинки. 

Три складається з двох малих правих півовалів. Перший елемент пишеться вище середини клітинки, 

заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить в малий правий півовал, що 

прописується  вниз до середини клітинки. Від нього безвідривно пишеться більший півовал, що, 

торкаючись середини нижньої лінії, заокруглюється ліворуч трохи вище від неї. 

Чотири складається з короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої прямої 

похилої лінії. Від середини верхньої сторони клітинки пишеться вниз ліворуч коротка пряма похила лінія, 

що проводиться нижче середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться горизонтальна пряма 

лінія праворуч, що не доводиться до правої вертикальної сторони. Від верхнього правого кута вниз 

проводиться довга пряма похила лінія до середини нижньої сторони клітинки, торкаючись другого 

елемента цифри. 

П'ять складається з короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та дугоподібної лінії. Пишеться 

коротка пряма похила лінія від середини верхньої сторони клітинки вниз  трохи праворуч на половину 

клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться правий півовал так, щоб він не торкався правої сторони 

клітинки, і заокруглюється ліворуч ближче до нижнього лівого кута. Вгорі від першого елемента 

пишеться дугоподібна лінія до верхнього правого кута. 

Шість складається з великого лівого півовалу та малого овалу. Ширина цифри внизу та вгорі 

однакова. Пишеться нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки, заокруглення ліворуч, що 

переходить у лівий  півовал, який внизу переходить у малий правий овал, що з'єднується ліворуч з 

першим елементом вище середини клітинки. 



Сім складається з хвилястої горизонтальної лінії, довгої прямої похилої лінії та короткої 

горизонтальної лінії. Починається трохи нижче середини верхньої сторони клітинки хвилястою 

горизонтальною лінією праворуч до  верхньої правої вершини кута. Потім, не відриваючи руки, 

пишеться вниз довга пряма похила лінія до середини нижньої лінії клітинки. Посередині другого елемента 

проводиться горизонтальна лінія симетрично з двох сторін. 

Вісім складається з верхнього і нижнього овалів. Починати можна двома способами: як написання 

цифр два або шість. 

Дев'ять складається з малого лівого овалу та великого правого півовалу. Ширина цифри внизу та вгорі 

однакова. Починається малий лівий овал від правої сторони клітинки із заокруглення вгору ліворуч, що 

переходить у лівий  малий овал нижче середини клітинки і піднімається вгору до зустрічі з його 

початком та, не відриваючи руки, опускається вниз, створюючи великий правий півовал так, щоб він 

торкнувся середини нижньої сторони клітинки, заокруглюючись унизу ліворуч. 

Ознайомлення дітей з елементами клітинки є передумовою пояснення написання не тільки цифр, а й 

букв. Вже в 1-му класі діти починають писати слова на уроці математики. Цього вимагає програма. 

Аналіз зошитів із математики показує, що вчителі недостатньо уваги приділяють питанню 

написання букв. Якого розміру мають бути малі і великі букви, писати їх похило чи ні, яка відстань 

між словами? Якщо вчитель не акцентує на цьому увагу дітей, то вони самостійно вирішують це 

питання, здебільшого неправильно. Під час написання слів (у відповідях задач, датах тощо) відстань 

між ними має бути на ширину клітинки. Цифри у 1-4-х класах – висотою в одну клітинку. У 1-2-х 

класах рекомендується записувати малі букви висотою в одну клітинку, а в 3-4-х класах – 2/3 

клітинки. Великі букви в усіх класах пишемо висотою у півтори клітинки. Для дітей-лівшів краще 

розпочинати навчання написання цифр у клітинці 7x7 мм. Також написання букв висотою з 

клітинку можна зберігати тривалий час, особливо якщо спостерігається «дзеркальність», заміна 

схожих за формою цифр, недописування елементів чи дописування зайвих. Нестабільність нахилу 

букв та цифр відбувається переважно через те, що вчителями не завжди контролюється виконання 

гігієнічних правил письма, таких як положення зошита на парті, ручки в руці, постави. Зошит повинен 

лежати похило, як і на уроці мови. 

 


