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Урок 1, Вправа 1 (С. 5)
1 рівень
Випиши назви фруктів.
2 рівень
Зроби звукову модель виділеного слова.
Урок 2, Вправа 3 (С. 6)
1 рівень
3 букв виділеного слова склади нові слова.
Добери свій заголовок до даного тексту.
Урок 3, Вправа 1 (С. 7)
1 рівень
Продовж речення, використовуючи підкреслені слова.
,
,
і
До борщу мама дає

.

2 рівень
До слів добери потрібну схему.
Морква
[— о ² = о ² — о]
Буряки
[о ² = о — ² — о]
Огірки
[— о — ²— — о]
Урок 4, Вправа 1 (с. 9)
1 рівень
Запиши слово, що починається буквою, яка позначає голосний
звук. Поділи слово на склади для переносу.
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2 рівень
Доповни речення.
Айстри, ... , ... , — це квіти.
Урок 5, Вправа 3 (с. 11)
1 рівень
Знайди і запиши слова з одним складом.
2 рівень
Доповни речення.
Перелітні птахи: журавлі, ... , ... .
Урок 6, Вправа 1 (с. 11)
1 рівень
Випиши слова, в яких букви я, ю, є позначають два звуки.
2 рівень
Пригадай подібну загадку. Одну з них самостійно запиши.
Урок 7, Вправа 3 (с. 14)
1 рівень
Випиши слова, в яких звуків більше, ніж букв.
2 рівень
З даними словами склади речення про школу.
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Урок 49, Вправа 2 (с. 70)
1 рівень
Запиши слова за зразком.
Зразок. Гарбуз — гарбузова,
буряк — ... ,
картопля — ... .
2 рівень
Із поданих слів склади речення.
Мама, приготувала, кашу, гарбузову, нашої, для, родини.
Урок 50, Вправа 1 (с. 71)
1 рівень
Випиши з тексту речення, яке відповідає даній схемі.
що?

.

2 рівень
Прочитай текст. Придумай заголовок до тексту.
Урок 51, Вправа 1 (с. 73)
1 рівень
Вибери найбільш вдалу кличку для черепахи. Склади і запиши
про неї речення
Сіроманка, Сплюшка, Чарівниця.
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2 рівень
Прочитай і відгадай загадки. Склади звукові моделі слів-відгадок.
 Маленьке, сіреньке,
а хвостик як шило.
 Я вухастий ваш дружок,
в мене сірий кожушок,
куций хвостик, довгі вуха,
я усіх, усіх боюся
Урок 52, Вправа 2 (с. 75)
1 рівень
З даних слів склади і запиши речення.
на, Дніпра, розкинувся, березі, Київ.
2 рівень
Склади і запиши речення про пам’ятники, які є у твоєму місті.
Урок 53, Вправа 1 (с. 76)
1 рівень
Випиши імена хлопців за зразком.
Зразок. Гриць — Грицю
2 рівень
Запиши речення за схемою.
,

,

—

.
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Урок 109, Вправа 2 (с. 159)
1 рівень
Склади і запиши речення зі словом мова.
2 рівень
Із кожної групи слів склади і запиши речення.
1. Щире, обігріло, серце, слово.
2. Слово, гроші, старше, за.
3. Ласкаве, день, слово, що, весняний.
Урок 110, Вправа 3 (с. 161)
1 рівень
Продовж і запиши прислів’я.
Книга вчить

.

2 рівень
Спиши, розкриваючи дужки.
Хто з вас не любить (книжка)? (Книжка) всюди з нами. З (книжка)
легко жити і працювати. Шануйте і бережіть (книжка).
Урок 111, Вправа 3 (с. 164)
1 рівень
Спиши вірш. Підкресли слова ввічливості.
«Доброго дня вам!» —
людям бажаю.
«Вечером добрим»
стрічних вітаю.
В. Бірюков
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2 рівень
Запиши відомі тобі християнські привітання.
Урок 113, Вправа 3 (с. 166)
1 рівень
Склади і запиши речення зі словом жайворонок.
2 рівень
Зроби звуко-буквений аналіз слова жайворонок.
Урок 114, Вправа 1 (с. 167)
1 рівень
Зі словами — назвами шкільних предметів склади і запиши речення.
2 рівень
Склади і запиши речення зі словом рукавиця.
Хто?

що зробив?

Що?
щ

.
У якій казці розповідається про рукавицю?

