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1. Добери риму.
Сонечко — донечко,

Хмарка — арка,

Листок —

Сніжинки —

Зриває —

2. Прочитай вірш. Доповни рядки пропущеними словами.
Метелик — наче

,

він — ранній вісник

.

Нехай йому

,

коли тепло

.

Василь Діденко
Пропущені слова: квіточка, літечка, літається, вертається.
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3. Віднови вірш.
В синім небі сонце

,

пташка радісно

,

бо відчула вже вона:

тепло скрізь — прийшла

.

Наталка Завальська
4. Допиши вірш.
Вчора дощик накрапав,

а сьогодні —

.

Сонечку радіють діти,

а в саду запахли

.

Наталка Завальська
5. Склади чистомовки.
Ла-ла-ла — на квітку сіла бджола.
Ар-ар-ар — вона збирає
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.

Жу-жу-жу —

.

Ко-ко-ко —

.

Му-му-му —

.

6. З допомогою малюнка і запропонованих слів добери риму.

Словник: свого хвоста, кита, карася.
Щука-злюка
Тремтить від гніву щука вся:
спіймать не може

.

Ігор Січовик
7. Добери рими, використовуючи слова зі словника.
Шпак
Устає раненько шпак
і вдягає чорний

.
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Як артист, не просто так:
шпак — заслужений

.

Він увечері і зрання
шле усім пісні —

.

Та ніхто не чує вдень
голосних його

.

На полудне замовкає —
шкідників-комах

.

І тоді малі шпачата
з нетерпінням ждуть на

.

Словник: фрак, співак, вітання, пісень, шукає, тата.
Ярослав Ярош
9. Склади свої чистомовки.
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