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Кутуза О. М. Використання інтерактивних методів навчання з метою
формування обдарованої, творчо розвиненої, соціально компетентної
особистості
У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи вчительки
початкових класів Рівненської ЗОШ №27 Кутузи О. М. щодо використання
інтерактивних технологій на уроках у початковій школі з метою формування
обдарованої, творчо розвиненої, соціально компетентної особистості. Зроблено
опис досвіду за рекомендованою схемою та представлено розробки уроків,
виховного заходу, які ілюструють практичні підходи щодо реалізації теми
досвіду.
У розробці запропоновано інтерактивні форми, методи, прийоми
навчання молодших школярів, спрямовані на практичне розв’язання проблеми
вдосконалення освітнього процесу:
- підвищення зацікавленості учнів у навчанні та зростання їхньої
успішності ;
- формування життєво необхідних компетентностей ;
- формування навичок толерантного спілкування, співпраці та
взаємопідтримки;
- формування вміння аргументувати свою позицію та цінувати думки
кожного учасника освітнього процесу ;
- розвивати творчі здібності ;
- створювати ситуацію успіху.
Практична реалізація досвіду засвідчила, що навчальна діяльність із
використанням інтерактивних методів спрямована не тільки на вдосконалення
процесу засвоєння знань, а й на розвиток творчої, конкурентоспроможної
особистості.
Посібник рекомендовано для використання вчителями початкових класів.
Педагогічний досвід учителя вивчено, узагальнено та рекомендовано для
поширення ( наказ № 1/302 від 22.10.2018 р).
Схвалено методичною радою Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №27 Рівненської міської ради (протокол № 2 від 26.11.2018 р.).
Схвалено
науково-методичною
радою
комунальної
установи
«Рівненський міський методичний комітет» Рівненської міської ради
(протокол № від
р.).
Схвалено науково-методичною радою Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічноі освіти (протокол № від
).
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Використання інтерактивних методів навчання з
метою формування обдарованої, творчо розвиненої,
соціально компетентної особистості

Опис досвіду
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Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного,
творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього
рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її
Європейського вибору. (Закон України «Про освіту») [1 ,с.3 ].
Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017р.), Державної
національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті, Концепції Нової
української школи, Державного стандарту початкової освіти (2018), необхідно
здійснити
кардинальний
перехід
від
традиційного
інформаційнопояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових знань, до
компетентнісно зорієнтованого, із використанням інноваційних технологій,
спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на способи навчальної
діяльності, розвиток творчої, компетентної у всіх сферах життя особистості.
Саме тому першочергове завдання вчителя початкових класів – дати старт
всебічному розвитку дитини, її талантам, здібностям, компетентностям.
Актуальність досвіду. Сьогодні кожен педагог, який дбає про
майбутнє української держави, її нації, шукає нові ефективні шляхи
вдосконалення освітнього процесу, підвищення зацікавленості учнів у навчанні
та зростання їхньої успішності, формування життєвих цінностей, розвитку
самостійності, творчості та допитливості. Опрацьовуючи та аналізуючи основні
нормативні документи, сучасну педагогічну літературу, розумію, що зміни не
можливі без застосування на уроках інтерактивних технологій, які ґрунтуються
на діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільному обміні думками тощо.
Працюючи за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України»,
переконалася, що багато форм, методів, прийомів, вправ освітньої діяльності,
які вчитель використовує на уроках за цим проектом, мають теж інтерактивний
характер. Завдяки чому навчання для дітей стає доступним, цікавим,
зрозумілим та результативним.
Практична значущість. Використання інтерактивних методів, прийомів,
вправ на уроках і в позаурочний час допомагають учням у цікавій активній
навчальній формі здобувати нові знання, набувати життєво необхідних умінь та
навичок, сприяють формуванню ключових компетентностей та розвитку
наскрізних умінь, визначених у Державному стандарті початкової освіти.
Провідним завданням практичної діяльності вбачаю створення простору для
самореалізації дитини в освітньому процесі та формування творчої, всебічно
розвиненої, компетентної особистості.
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Провідною ідеєю досвіду є організація освітньої діяльності та всебічний
розвиток дитини, її здібностей та компетентностей через використання
інтерактивних методів.
Інноваційна значущість досвіду полягає в тому, що тільки в активній
взаємодії дитина здатна розкрити свої потенційні можливості, застосовувати на
практиці набуті знання, розвивати вміння критично, креативно мислити.
Наукову теоретичну базу досвіду становлять досягнення педагогічних
наук, дослідження видатних сучасних вітчизняних та зарубіжних вченихнауковців: О. Пометун, Л. Пироженко, В. Беспалко, В. Монахова, які
інтерактивність у навчанні пояснюють як здатність до взаємодії, перебування в
режимі бесіди, діалогу, дії. А дослідження доводять, що інтерактивне навчання
дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не
лише на свідомість учня, а й на його почуття. Розробку елементів
інтерактивного навчання можна знайти в працях В. Сухомлинського, творчості
вчителів-новаторів 70-80-х рр. (В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова, Ш.
Амонашвілі та ін.), теорії розвивального навчання [4, с.10].
Суть досвіду. У практичній діяльності враховую теоретичні та практичні
аспекти інтерактивного навчання. Планую та використовую такі методи,
форми, прийоми, у яких учень навчається через дію: говорить, керує, моделює,
пише, малює тощо. Тобто не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере
активну участь у тому, що відбувається. За інтерактивного навчання учні
навчають один одного, його відмінністю є діалоговий та полілоговий характер.
В інтерактивному навчанні змінюється взаємодія вчителя та учня:
активність учителя поступається місцем активності учня, а метою вчителя стає
створення умов для ініціативи школярів. Учитель виступає у ролі фасилітатора.
Тож інтерактивне навчання забезпечує взаєморозуміння, взаємодію,
взаємозбагачення. Принципово змінюється схема взаємодії між учасниками
освітнього процесу.
У такому контакті з учителем та однокласниками кожний учень відчуває
себе комфортніше, упевненіше.
Зі спостережень роблю висновок, що в умовах навчального спілкування
спостерігається підвищення якості сприйняття, збільшується результативність
роботи пам’яті, більш інтенсивно розвиваються інтелектуальні та емоційні
якості школярів, покращується здатність аналізувати свою діяльність і
контролювати діяльність партнера. Учні виявляють рівень вихованості через
культуру почуттів та емоцій, розвивають здатність до співчуття.
Суть інтерактивного навчання вбачаю в тому, щоб навчальний процес
відбувався за умови постійної активної взаємодії всіх учнів: співнавчання,
взаємонавчання. При такому освітньому процесі учень і вчитель є
рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони
роблять, рефлексують з приводу того, що знають, уміють і здійснюють. При
організації інтерактивного навчання передбачаю моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на
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основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Це ефективно сприяє
формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери
співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером
дитячого колективу.
Цьому підпорядковую зміст навчання, добираю різні методи, прийоми, засоби,
створюючи відповідні умови, зокрема, такі:
- створення сприятливої, позитивної психологічної атмосфери в класі під час
уроку;
- оптимальне облаштування освітнього простору (спеціальні способи
розташування меблів (для роботи малих груп, для спілкування й дискусії в
загальному колі тощо) та наявність у класі різноманітних матеріалів: текстів,
словників, чистого паперу і маркерів тощо);
- запровадження
спеціальних правил, норм спільної праці, які є
обов'язковими для всіх (додаток 2 );
- вивчення досвіду педагогів-новаторів для оптимального використання
інтерактивної технології.
У практичній діяльності надаю перевагу таким принципам інтерактивної
роботи:
- одночасна взаємодія (усі учні працюють в один і той самий час);
- однакова участь (для
виконання завдання кожному учневі
надається однаковий час);
- позитивна взаємодія (група виконує завдання за умов и успішної
роботи кожного учня);
- індивідуальна відповідальність (при роботі в групі у кожного учня своє
завдання).
Серед інтерактивних форм використовую такі:
- роботу в парах (комунікативна взаємодія між двома учнями, що виконують
загальнонавчальне завдання). На уроках за програмою науково-педагогічного
проекту «Інтелект України» найчастіше таку форму діяльності застосовую під
час виконання вправи «Черепаха та Сорока», під час вивчення правил,
визначень.
• групову (взаємодія між учасниками процесу навчання реалізується через
співпрацю в малих групах).
• колективну (багатостороння взаємодія у формі полілогу, у якому бере
участь кожен учень класу); Найбільш ефективною така форма роботи є при
виконанні вправи «Повітряні кульки», методу «Мікрофон», прийому
«Незакінчене речення»
• колективно-групову (робота малих груп поєднується з роботою всього
класу).(Додаток 1) [6, с.7].
Готуючись до уроків, дотримуюсь відповідної структури:
 емоційно-мотиваційний компонент;
 етап цілепокладання;
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 повторення необхідних навчальних одиниць основного змісту
навчального матеріалу, створення проблемної ситуації, надання
необхідної інформації;
 етап цілереалізації;
 етап рефлексійно-оцінювальний .
Організовуючи інтерактивне навчання, дотримуюсь трьох основних правил:
до роботи долучаю всіх учнів;
заохочую активність дітей у навчанні;
учні пропонують і самостійно записують правила роботи в групах.
Готуючись до уроку за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,
опрацьовуючи його зміст у підручнику, визначаю, на якому етапі уроку
доцільно використати інтерактивну вправу, чи є в самому змісті уроку вправа
інтерактивного характеру. Починаю це робити вже з 1-го класу. Вибір
конкретних вправ залежить від вікових особливостей учнів. Тому в 1-му і 2-му
класах використовую більше наочних засобів, роздаткового матеріалу,
шаблонів, тоді як у 3-му, 4-му пропоную більше самостійних завдань.
Застосовую групові форми роботи, але на новому, змістовому й
конструктивному рівнях. Знання подаю не в готовому вигляді, а як проблемну
ситуацію. При такому підході дитина усвідомлює обмеженість своїх знань і
розуміє актуальність виконання навчального завдання. Від індивідуальної або
колективної форми засвоєння знань переходжу до колективно-розподіленої
(робота в команді, в групі), до співпраці в парі, а пізніше – до самостійної
навчальної діяльності з елементами самооцінки та взаємооцінки, самоаналізу та
самовиховання.
Найбільш ефективними методами і прийомами роботи є «мозкова атака»,
«мікрофон», «акваріум», «незакінчене речення», «конвеєр», «два-чотири-усі
разом», «дерево рішень», «ажурна пилка», «броунівський рух», «асоціативний
кущ»
Наведу приклади використання інтерактивних методів і прийомів, які
практикую у своїй роботі й вважаю їх найбільш продуктивними та цікавими.
Метод «Конвеєр». Він є ефективним на уроках математики на етапі
формування обчислювальних умінь та навичок. Пропонуючи гру «Допоможемо
сові розв’язати кругові» (розв’язання кругових прикладів), посередині дошки
розміщую малюнок мудрої сови, а навколо неї – приклади для усної лічби у
відповідності до теми уроку. Відповідь першого прикладу є початком
наступного і т.д. Учні залюбки виконують це завдання в групах, передаючи
аркуш паперу по колу. Кожен учасник по черзі розв’язує один приклад і
передає наступному. Перемагає група, яка першою дійшла до кінця й замкнула
коло.
Подібну роботу пропоную дітям на уроках української мови для
закріплення вивчених орфограм. На дошці записую слова з пропущеними
орфограмами. Діти по черзі передають аркуш по колу, записуючи по одному
слову та вставляючи пропущені букви. Така групова робота, нагадуючи
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конвеєр, зосереджує дітей, активізує їх мислення, діяльність, викликає інтерес
до навчання.
Метод «Броунівський рух». Суть методу полягає в тому, що дітям
дозволяється пересуватися по класу, виконуючи поставлене вчителем завдання.
Наведу два приклади використання цього методу в різних формах:
1. Групова форма роботи. Готуючись до уроку української мови, по класу (на
столах, шафах, стендах, дверях, підвіконнях) розкладаю картки із правилами,
визначеннями, наведеними прикладами (у яких пропущені слова, незакінчені
фрази).
Діти, об’єднані в групи, жеребкуванням обирають картку із термінами:
синоніми, антоніми, слова, що мають кілька значень та ін. Пересуваючись по
класу, групи збирають лише ті картки, у яких записи стосуються саме їхніх
термінів. Решту карток залишають іншими групам. Групи пересуваються
одночасно. По завершенню збору інформації групи допрацьовують її
(вставляють пропущені слова, розташовують у певному порядку, наводять
власні приклади, складають речення тощо…). Під час презентації аналізуємо
роботу кожної групи: чи всі потрібні картки зібрані, чи не взято зайвих.
2. Роботу в парах змінного складу впроваджую на уроках природознавста,
літературного читання, основ здоров’я, використовую під час вивчення
предмету «Людина і світ», «Навчаємося разом» на етапі опрацювання нового
матеріалу. Учнів об’єдную в дві групи. Навчальний текст чи науковопізнавальну інформацію ділю на два блоки, пропоную для кожної групи один
блок. Діти самостійно, за алгоритмом роботи з текстом, опрацьовують свій блок
(3-5хв). Після чого під музичний супровід хаотично рухаються по класу. А коли
музика затихає, учасник першої групи об'єднується в пару з учасником другої,
щоб поділитися набутою інформацією і отримати зворотну від іншого учня. За
сигналом учасників, що робота в парах закінчилася, вмикаю музику…Часу на
вправу відводжу стільки, щоб кожен учень переказав свій текст не менше двох
разів. Після завершення вправи пропоную відтворити отриману інформацію,
разом аналізуємо та узагальнюємо отримані знання.
За допомогою цього методу кожен учень має можливість виступити у
ролі вчителя і передати свої знання однокласникам. Навчальна ефективність
такої форми роботи полягає в багаторазовому повторенні своєї частини
матеріалу та в ознайомленні з іншою частиною. Відбувається процес
усвідомлення, запам’ятовування та систематизації загальної картини теми.
Формуються такі ключові компетентності: вільне володіння державною мовою,
здатність спілкуватися рідною мовою, компетентність у галузі природничих
наук, інформаційно-комунікативна компетентність, навчання впродовж життя,
громадська та соціальна компетентності, підприємливість та фінансова
грамотність.
Метод «Аукціон знань». Найчастіше використовую цей метод на уроках
узагальнення знань. Так, на уроці читання в кінці вивчення розділу пропоную
учням назвати прізвища поетів та прозаїків, чиї твори вивчали в цьому розділі.
Діти називають авторів творів, а перемагає той, хто озвучує останнє прізвище.
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Метод «Карусель». Цей інтерактивний прийом використовую на уроках
математики під час перевірки засвоєння таблиці множення. Діти утворюють два
кола, ставши парами обличчям один до одного. Хто стоїть у внутрішньому колі,
називає табличні приклади своїм парам, а хто в зовнішньому – відповіді до них.
По сигналу (наприклад, дзвінок) зовнішнє коло пересувається на одного учня за
годинниковою стрілкою. Так робота продовжується в новостворених парах.
Одночасне долучення всіх учасників до активної роботи з різними
партнерами розвиває комунікативні якості.
Прийом «За - проти» використовую для формування альтернативних
поглядів на проблему, що вивчається. Долучаючись до дискусії,
учні
ознайомлюються з думками однокласників, аргументують власну позицію,
вчаться слухати та чути інших.
«Спіймай помилку». Один із прийомів, який навчає дітей миттєво
реагувати на помилки.
1. Під час пояснення матеріалу заздалегідь попереджаю учнів про навмисно
допущену помилку та подаю умовний знак, який є підказкою для визначення
місця її знаходження.
2. Пропоную домашнє завдання: скласти на відповідну тему невеличке
оповідання, у якому навмисно припуститися 5-8 помилок. На уроці учень читає
перед класом свій твір, а слухачі знаходять помилки та виправляють їх.
Однією зі складових інтерактивних методів є гра. Це найактивніша форма
людської діяльності, що робить навчання цікавим. Використовую ігри, щоб
реалізувати дидактичні, виховні та розвивальні завдання, підвищити
ефективність навчального уроку, покращити емоційний настрій.
Практикую використання таких ігор.
Гра «М'яч зі словами». Цей прийом використовую:
- під час закріплення вивченої термінології (кидаючи м’яч, називаю термін, а
той, до кого м’яч потрапив, дає стисле пояснення, про що йдеться ;
- під час роботи зі словниковими словами (учень називає словникове слово і
кидає м’яч, а той, хто спіймав, пояснює в ньому орфограму).
Такий прийом активізувати увагу учнів, долучити до повторення та
закріплення вивченого матеріалу всіх учнів, несе позитивний емоційний заряд.
Рольову гру « Перевтілення» пропоную учням на уроках літературного
читання. Охочі відчути себе в ролі персонажу твору відповідають на запитання
однокласників. Уявляючи себе на місці героя в певній ситуації, ділться
враженнями.
Також використовую прийом інсценізації уривків прочитаних творів. А на
уроках математики пропоную відтворити ситуацію, описану в умові задачі.
Гру «Так - ні» доцільно застосовувати під час закріплення нового матеріалу.
Перед початком гри нагадую правила:
- уважно слухати запитання, які звучать лише один раз;
- виправляти відповіді не можна;
- записати відповідь одним словом – «так» чи «ні».
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Цей прийом дає можливість учителю й учням визначити рівень засвоєння
матеріалу, кому потрібно самостійно допрацювати, а хто потребує допомоги
вчителя.
Під час гри «Командна розповідь» учні об’єднуються в команди по 4-6 осіб.
Представник першої команди витягує листівку із назвою теми (наприклад,
«Прийшла весна»), зачитує її.
Другий учасник розпочинає розповідь на обрану тему:
- Настала весна…
Третій гравець продовжує:
- Настала весна. Сонечко пригріло сильніше…
Наступний – повторює увесь текст і доповнює:
- Настала весна. Сонечко пригріло сильніше. Веселіше заспівали пташки…
Так складають розповіді й інші команди на іншу тему. Виграє група учнів,
останній учасник якої повністю відтворив і продовжив текст.
Гра «Світлофор». Голосно висловлюю 12 тверджень, частина яких
містить помилки. Після кожного речення учні підносять символи. зелені, якщо
погоджуються, червоні –не погоджуються, жовті – хочуть доповнити. Учні, які
показали правильний символ, ставлять собі 1 бал. За 12 набраних балів –
оцінка «12».
Гра «Чарівні ворота». Двоє учнів беруться за руки, піднімаючи їх догори,
утворюють «ворота». Інші учасники гри по одному підходять до «воріт»,
зачитують завдання з картки, відповідають і проходять «ворота». Якщо
відповідь правильна, гравець сідає за парту. Якщо ж ні, «ворота» затримують
його до отримання правильного результату. Завдання добираю для закріплення
та повторення вивченого на уроці матеріалу.
Як наслідок, гра сприяє формуванню та розвитку особистості. Деякі з цих
ігор застосовую до вправ на уроках за програмою науково-педагогічного
проекту «Інтелект України». Виконання їх сприяє створенню на уроках
атмосфери
життєрадісності,
емоційної
розкутості,
доброзичливості,
максимальному самовираженню учнів, розвитку уваги, швидкої реакції..
Гра також сприяє розвитку наскрізних умінь: творчості, ініціативності,
вміння оцінювати й приймати рішення, адаптовуватися в умовах, що
змінюються, а також уміння висловлювати власну думку, співпрацювати з
іншими особами, конструктивно керувати емоціями.
Вважаю ефективними та часто застосовую на уроках такі вправи:
”Блискавка”, ”Снігова куля”, ”Змотай клубочок”, ”Математичні стрічки”,
”Веселі долоньки”. Адже вони сприяють створенню відповідної емоційної
атмосфери, формуванню позитивного ставлення школярів до навчання.
Правила та зразок вправ відображені в конспекті уроку математики (Додаток
4).
Для активізації пізнавальної діяльності використовую такі методи та
прийоми:
- актуальності (поєдную навчальний матеріал із актуальними життєвими
подіями, фактами);
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- дослідження (формую в учнів уміння відшуковувати в навчальному тексті
відповідь на проблемне запитання, навчаю формулювати висновки на основі
досліджень та спостережень);
- дидактичної гри;
- емоційного стимулювання (створюю ситуацію емоційних переживань,
зацікавлюючи учнів фрагментами фільмів, відеокліпів, мультфільмів,
декламуванням поетичних творів);
- «Міжпредметні зв’язки» та інші.
Такі методи та прийоми часто використовую й на уроках, навчаючи учнів за
програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» .
Під час інтерактивного навчання привчаю школяр ів бути
демократичними,
ввічливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати
обдумані рішення. Інтерактивне навчання – це стійка і міцна основа для
формування ключових компетентностей і розвитку наскрізних умінь,
визначених Державним стандартом початкової освіти.
Ефективність. Практикуючи інтерактивні методи, переконалася в тому, що
таке навчання має великі переваги, а саме:
• до роботи долучені всі діти класу;
• учні вчаться працювати в групі;
• формується доброзичливе ставлення до опонента;
• кожна дитина має можливість висловлювати власну думку;
• створюється «ситуація успіху»;
• за короткий час можна охопити багато нового матеріалу;
• формуються навички толерантного спілкування, уміння аргументувати
свою позицію, знаходити альтернативне рішення проблеми тощо.
Використання тієї чи іншої форми інтерактивного навчання залежить від
конкретних задач, поставлених учителем на уроці. А досвід свідчить про те, що
вдале застосування форм організації навчального процесу за технологією
інтерактивного навчання надає уроку ефективності та результативності.
Використовуючи ці форми навчання на практиці, неодноразово
переконувалася в тому, що інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та
оптимізації навчального процесу.
Інтерактивні методи – це стійка основа та міцний фундамент для
розвитку ключових компетентностей та наскрізних вмінь здобувачів освіти. А
це все є важливою передумовою для формування обдарованої, творчо
розвиненої, соціально компетентної особистості.
Результативність. У процесі використання інтерактивних методів
відбуваються позитивні зміни в розвитку дітей: зростає інтерес до навчання, на
уроках діти почуваються комфортно, невимушено, активно включаються в
навчальну діяльність, значно покращується увага, пам'ять, творче мислення,
уява.
Застосовуючи інтерактивні форми роботи усвідомлюю, що вони успішно
формують у дітей потребу здобувати знання. Досвід роботи доводить, що такий
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підхід до навчання дає змогу цікаво, продуктивно, знімаючи невпевненість
учнів із різним рівнем знань, досягати значних успіхів в освітньому процесі.
Доцільно зазначити, що організація інтерактивного навчання викликає
труднощі, оскільки:
•
учителю потрібно досконало володіти теоретичними знаннями та
вміннями, практичними навичками організації інтерактивних вправ;
•
важко передбачити, яка вправа буде більш ефективною та
результативною на певному етапі уроку при виконанні відповідного завдання ;
•
не завжди можна спрогнозувати, як спрацюють діти при виконанні
поданої вправи.
Однак такі проблеми не є перепоною на шляху до творчого пошуку,
апробації нових педагогічних знахідок, тому що таке навчання є
високорезультативним, цікавим та дієвим.
Завдання для гри «Блискавка».
Додаток 1
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Додаток 2.
Завдання та запитання для гри «Чарівні ворота».
1.Прямокутник має кути (Які?)

… .

2.У прямокутника є вершин ( Скільки?)

… .

3.У прямокутника протилежні сторони (Які?) … .
4.Довша сторона прямокутника називається … , а коротша -- … .
5.Додаючи двоцифрові числа , десятки додаємо до … , а одиниці -- до … .
6. 70+7=
7. 45+44=
8. 62+15=
9. 33+33=
10. 13+22=
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