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КартКа №1
1. Пригадай алфавіт. Впиши пропущені літери.

2. Пронумеруй імена дітей так, щоб вони були 
в алфавітному порядку.
а)  Аліна  б)  Катруся
  Дмитрик      Артур
  Андрійко      Наталочка
  Марічка       Максим
  Михайлик      Арсен
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КартКа №2
1. Прочитай. Запиши слова за абеткою. Постав 

наголос.
Вівця, бук, айстра, поле, дим, жук, час, 
олень, квасоля, нора, рак, ясен, цукор, 
тиша.

2. Прочитай вірш. Підкресли букви, що позна-
чають голосні звуки.

За голубими вітряками,
де скачуть коники баскі,
десь у траві, під лопухами,
живуть бабусині казки.

      Анатолій Костецький
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КартКа №3
1. Прочитай слова. Добери до них такі, які від-

різнялися б одним голосним звуком.

Зразок: коса — каса.

білка — 

пилка — 

ручка — 

рік — 

бак — 

кит — 

2. Прочитай. Поділи дужками на склади слова, 
в яких звуків більше, ніж букв.

Зразок: якір.

юнак  дятел земля
мушля  ясен  баян
грає  Київ  їжак
синє  люди  корінь
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КартКа №4
1. Прочитай і обведи «хмаринкою» слова, яким 

відповідає подана звуко-складова схема.

літо  явір
єнот  лікар
їдуть  місто
вітер  сонях
літак  їжак

2. Прочитай слова. Підкресли наголошені 
склади. Вкажи кількість складів у кожному 
слові.

школа —  скл.  

читання —  скл.  

учениця —  скл.  

звуки —  скл.

осінь —  скл.

урок —  скл.


