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Аа
Акула азбуку купила,
акуленят маленьких вчила
алфавіт від «А» до «Я»,
абетку знає вся сім’я!

Алла стала на алеї —
«А» малює на асфальті.
Аза лащиться до неї, 
алфавіт пора вивчати. 

А-а-а-а, люлі,
спить дитя у люлі.
В ніжках місяць дрімає,
у віконці зірка сяє,
сріблом казка мерехтить —
янголя в колисці спить.

«Ау! Ау!» — Антон кричить.
«Ау!» — з гущавини біжить.
«Ау!» — між сосен опинився.
«Ау!» — Антосьо заблудився.

Ангел крильця розгорнув —
сон дитину огорнув.
Спи, малесеньке дитятко,
стереже сон янголятко.
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Як звати дівчинку?
Мама дочку колисала,
колисаночку співала.
У колисці спала
малесенька... (Віра, Соня, Лариса, Алла)

Де живе пінгвін? 

Австралія, Азія, Америка, Антарктида, Африка. 

Розмісти фрукти на гіллі рослин, з яких їх зривають.

 

Антарктида — це материк, покритий кригою. В Ан-
тарктиді проживають тварини, що мають густе ху-
тро, пір’я, а також товстий шар підшкірного жиру. 

Це кальмари, кити, моржі, пінгвіни. Всього відомо вісім 
видів пінгвінів. Запам’ятай, це — птахи, хоча їхні крила 
схожі на плавці. Отож, літають вони тільки у воді. 
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    Гуси-гусенята,
    ген, господар на городі.
    ґелґотати і ганяти 
    гусакам на грядці годі!

га го гу гі ги ге

аг ог уг іг иг ег

            Голуб
        Біля хати голуб сів,
        у дворі затуркотів.
        — Гуль-гуль-гуль! — спішу до нього, - 
        Хочеш, хлібчика смачного? 

        Горобчик
Весело стрибає,
«Цвірінь-цвірінь!» — співає.
Дівчинка чи хлопчик?
Та ні ж бо, це ... . 

 Що росте на цьому полі?

 Гг
-ге -ге -ге -ге -ге -ге
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 А що росте на цьому дереві?                                

 Хто заліз у горох?                          А хто сів на грушу?

   «Го-го-го!» — кричить гусак.
   «Гу-у-ль!» — співає голуб так.
   «Га-го-гу! Ге-гі-ги» — 
   чути співи навкруги. 

 Розмісти кожного зі звірят на своєму місці. 
 Літера «г» підкаже тобі правильне рішення.

	 	 	 Я найважчий від тварин усіх?

	 	 	 Я ношу на носі  ріг.

	 	 	 Я звичайний звір... хоча, 

       ношу в сумці дитинча.  
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