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Звуки і букви
До сторінок 5–6

1. Прочитай і відгадай загадку. Назви’ всі звуки у слові-
відгадці. Побудуй його звукову модель. 

Навесні веселить, влітку холодить, 
восени годує, взимку гріє. 

 [                    ] —

2. Склади і запиши слова із запропонованих літер.

м, а, о, в — 

ш, о, з, и, т —

До сторінок 6–7
1. Розглянь малюнки. Запиши назви квітів у абетково-

му порядку.
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2. Перестав букви так, щоб вийшло нове слово. Запи-
ши за зразком.

осел —

кіт — масло —

кури —

До сторінок 7–9

1. Підкресли трискладові слова, постав у них наголос.

Пух, небеса, молоток, дружба, синиця, квітка, при-
рода, дід, метелик, калина.

2. Спиши слова, поділяючи їх на склади для переносу.

Країна, червоний, подруга, горобець, герой.

До сторінок 9–10

1. Поділи подані слова на склади для переносу з рядка 
в рядок.

Сосна, акація, яблуня, айва, береза.
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2. Прочитай. Підкресли слова з правильним поділом 
на склади для переносу.

Зає-ць, ли-сиця, лиси-ця, ї-жак, ве-дмідь, вед-мідь, 
дя-тел, со-йка, мура-ха, па-вук.

3. Підкресли слова, які не можна поділити для пере-
носу з рядка в рядок. Поясни, чому.

Скрізь лежить глибокий сніг.
Холодний вітер над ланами віє.
Сріблястий іній вкрив дерева.

До сторінок 10–11

1. Прочитай вірш. Підкресли букви, що позначають го-
лосні звуки у словах, які римуються.

Котить зайчик капустину
із городу у хатину,
подарує по листочку
обом доням і синочку.

    Марія Пономаренко

2. Прочитай вірш. Випиши в одну колонку слова, в яких 
звуків більше, ніж букв, а в другу — слова, в яких 
букв більше, ніж звуків.

ОСіНь

Осінь обтрусила

яблука доспілі — 

на пеньочку в лісі

відпочить присіла.

    Алла Коваль
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До сторінок 11–13

1. Запиши в один стовпчик слова, в яких букви я, ю, є 
позначають два звуки, а в другий — слова, в яких я, 
ю, є позначають один звук.
Оля, Люда, Юра, житнє, яструб, Ялта.

2. Прочитай текст. Випиши слова з буквою ї. Побудуй 
звукову модель одного слова (на власний вибір).

Київ — головне місто України. Стоїть воно на високих 
схилах Дніпра. Київ славиться своїми зеленими парка-
ми, величними соборами, квітучими садами.

Чудова наша Україна! Прекрасний наш Київ!
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[                 ] —

До сторінок 13–14

1. Прочитай слова. Постав у них наголос.

Медаль, Батьківщина, Україна, жайворонок, герой, 
шофер, червоний, вересень, алфавіт, одинадцять, за-
вдання, дятел, читання.

2. Відгадай загадку. Запиши слово-відгадку і постав 
у ньому наголос. Потім зміни наголос і запиши нове 
слово. Яке значення воно має?

Чорний собачка скрутився, лежить,
не гавкає, не кусає і в хату не пускає.

До сторінок 15–16

1. Прочитай слова. Зміни кожне слово так, щоб ненаголо-
шений склад став наголошеним. Запиши за зразком.

мечі —

степи — гриби —

крило —
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2. Встав пропущені букви е або и. Щоб знати, яку бук-
ву писати, добери перевірні слова.

З мля, ч сло, в рба, з ма, т пло, с ло,  

з рно, гв нти, к ти, с стра.

До сторінок 17–18

 Встав пропущені букви. Добери перевірні слова. По-
став наголос.

ч жі —

оз ро — с ни —

в сна —

До сторінок 18–19

1. Встав пропущені букви. Добери перевірні слова. По-
став наголос.

в сокий —

т пліє —

2. Встав пропущені букви. Усно добери перевірні слова.

Ж ве, в снянка, т плиця, хв лястий,  

з рно, ж тло, шв дкий, л генький, щ бече,  

з мовий, в селі.


