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Урок 1

1. Пригадай, як правильно сидіти за партою. Що ти порадиш Бу
ратіно?

2. Розфарбуй зображення Буратіно кольоровими олівцями.

3. Пригадай, де слід починати писати малі букви. З кожної кра
почки утвори літеру. Слідкуй за напрямком руху.

4. А тепер напиши великі букви.

5. Змінюючи щоразу по одній літері, утвори та запиши каліграфіч
но слова.

,
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6. Розглянь малюнки. Наведи по пунктирних лініях. Розфарбуй 
зображення лише тих предметів, які Миколка та Наталка візь
муть із собою до школи.
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Урок 2

1. Допоможи зайчикам дострибати до ялиночок. Котрий із них 
дістанеться до свого деревця першим?

2. За допомогою кольорових олівців проведи поросяток до їхніх 
будиночків. Заштрихуй зображення хатинок за зразком.

3. Намалюй грибочок за зразком.
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4. Навчись красиво писати розділові знаки.

5. Розглянь зображення. Спробуй описати собачку. Наведи та 
розфарбуй малюнок.
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Урок 3

1. Допоможи метеликові долетіти до квіточки. Намагайся прове
сти лінію, не відриваючи руки.

2. Спробуй самостійно зобразити шлях польоту метелика.

3. Придумай для крилець метелика особливий візерунок.

 

4. «Посади» квіти для метелика.
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5. Навчись гарно писати.

6. Домалюй і розфарбуй зображення.


