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УМовнІ познаЧення

 — модель речення;

 — перше слово в реченні; слово, яке пишуть з великої букви,
             у середині речення;

 — слово в реченні;    — маленьке слово в реченні.

 — звуко-складова модель слова;

 — склад;               — дай відповідь на запитання,

 — голосний звук;               знайди і виправ помилку;

 — твердий приголосний звук;          — запам’ятай;

 — м’який приголосний звук.          — виконай творче завдання.
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Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(лист ІІТЗО № 14.1/10–2620 від 18.07.2014 р.)

3



Я — українська дитина,
земля моя — Україна.
абетку оцю відкриваю
і мову рідненьку вивчаю.

а в мові моїй,
як в краплинці роси,
усіх українців
дзвенять голоси.
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