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Êàðòêà 1

1. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.
Ñëîâà, ÿê³ íàçèâàþòü ä³¿ ïðåäìåò³â, â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ:

à) õòî? ùî?
á) ùî ðîáèòè? ùî ðîáèòü? ùî ðîáèâ?
â) ÿêèé? ÿêà? ÿêå?

2. Â³äãàäàé ïòàõà çà ä³ÿìè. Â³äãàäêó çàïèøè. Ï³äêðåñëè ñëîâà  íàçâè
ä³é äâîìà ë³í³ÿìè.
Óíî÷³ ãóëÿº,
à âäåíü ñïî÷èâàº.
Ìàº êðóãë³ î÷³,
áà÷èòü ñåðåä íî÷³.

2

Ïðèãîëîñí³ çâóêè. Ïîçíà÷åííÿ ¿õ áóêâàìè

3. Ïðî÷èòàé ðå÷åííÿ. Ï³äêðåñëè ñëîâà, â ÿêèõ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â á³ëüøå,
í³æ ãîëîñíèõ.
Õìàðèíêè çëåò³ëè â ñòð³ìêó äàëèíó. Ä³äóñü âèêîïàâ êðèíè÷êó. Êð³çü ïðîçîðó
âîäó âèäí³ºòüñÿ äíî. Õîäèòü ãàðáóç ïî ãîðîäó, ïèòàºòüñÿ ñâîãî ðîäó.

Ïîáóäóé çâóêîâó ìîäåëü îäíîãî ç öèõ ñë³â.
[

]—

Ïð³çâèùå
³ìÿ

Ê³ëüê³ñòü
Êëàñ

Ïð³çâèùå
³ìÿ

áàë³â

Ê³ëüê³ñòü
Êëàñ
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Êàðòêà 32

1. Ïðî÷èòàé òåêñò. Ï³äêðåñëè áóêâè, ÿê³ ïîçíà÷àþòü ïðèãîëîñí³ çâóêè.
Â³òðèëà òèõ³ ëåäü-ëåäü âèäí³þòüñÿ,
òî ìîðåì ëèíóòü, òî â íåá³ ìð³þòü... (Â. Ãð³í÷àê)

2. Ïîä³ëè ñëîâà íà ñêëàäè äëÿ ïåðåíîñó.
Ïðîôåñ³ÿ, ïîðòôåëü, øàôà, ôàçàí, æèðàô.
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Êàðòêà 53

1. Ïðî÷èòàé òåêñò. Ó ê³íö³ êîæíîãî ðå÷åííÿ ïîñòàâ â³äïîâ³äíèé çíàê.
ßê ãàðíî â ë³ñ³ À ñê³ëüêè òóò ãðèá³â Îí ìàéíóëà á³ëî÷êà Êóäè âîíà çíèêëà Äå
¿¿ äóïëî À îñü ëåòèòü ïàâó÷îê Ö³êàâî, êóäè â³í ëåòèòü

2. ²ç ïîäàíèõ ñë³â ñêëàäè ³ çàïèøè ðå÷åííÿ. Ï³äêðåñëè â íüîìó ãîëîâí³
ñëîâà.
Íà, ëèñòî÷êè, çÿâèëèñÿ, ìîëîä³, áåð³çêàõ.
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Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî çà ð³ê

3. Äàé ïèñüìîâ³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ.
Ó ÿêîìó ì³ñò³ òè æèâåø?

ßêå ì³ñòî º ñòîëèöåþ Óêðà¿íè?

Ïð³çâèùå
³ìÿ

Ê³ëüê³ñòü
Êëàñ

Ïð³çâèùå
³ìÿ

áàë³â

Ê³ëüê³ñòü
Êëàñ
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