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Розмалюй літери.

Знайди і розмалюй літери A, a.

der Apfel der Affe das Autodie Antilope 



2

die Mausdie Mutter Mia das Mädchen 

Розмалюй літери.

Знайди і розмалюй літери M, m.
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der Fisch das Fenster die Flasche die Familie

___isch         Af___e         ___ase         ___enster

Допиши великі літери.

Допиши пропущену літеру.

a
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f
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e

d
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Відгадай тварин і напиши.

                                    
    esaH          regiT         drapeG        effariG
___________    ___________    ___________    ___________

der Geparddie Giraffedie Gabel die Gans

Розмалюй літери.
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З’єднай крапки в алфавітному порядку.
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З’єднай крапки в алфавітному порядку.
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