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Юний друже!
Ти починаєш дуже важливу справу. Стаєш сівачем. На 

кінчику твого пера є безліч зерняток, які згодом стануть 
словами, реченнями. Сівач мусить мати вправні руки, велике 
бажання і знати, що тільки від нього залежить багатий урожай. 
Якщо твої маленькі пальчики будуть роботящими, беручкими 
до праці, і ти розумітимеш, що будь-яка справа ні в кого ще не 
вийшла одразу і треба докласти чимало зусиль, аби все було 
до ладу, — тільки за таких умов ти збереш добрий ужинок. 
І, може, наприкінці навчального року саме ти отримаєш 
почесне звання «Панич Каліграфич» або «Панночка 
Каліграфиночка». Успіхів тобі!

Умовні позначення

виконай рисунок 
за зразком

спиши і доповни
речення

напиши за зразком

прочитай і спиши

підпиши

подумай, що об’єднує
ці предмети

склади і запиши речення

склади і запиши 
питальне речення

склади і запиши слова

спиши і відгадай загадку,
запиши відгадку

спиши, вставляючи 
пропущені літери

прочитай переплутанку, 
уважно запиши текст

продовж ряд слів,
допиши речення

вивчи напам’ять

сторінки контролю письма 
на слух, списування 
з друкованого тексту

відгадки до загадок,
відповіді до завдань
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а, а, и, к, к, р, п, л, н
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р о с и н к а - п е р л и н к а 
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Батько слова — розум, мати слова — мова.

б а н д у р и с т к и

68



с. 22.  нині, мені
с. 23.  новини
с. 24.  мова, вона; нова, нива
с. 28.  млин, олива; умова, ліана; 
           малина, лавина; лимони, 
           ванілін; олені, лінолеум
с. 32.  меліса, вінок
с. 33.  маска, сокіл
с. 34.  колиска; колеса, вікно
с. 35.  лісник, Максим, налисник 
с. 37.  пакунок, пасок, маківник
с. 38.  квасок, мілина, віник, ковила; 
          напилок
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с. 40.  краплинка
с. 42.  клавесин, скрипка, опера, соло
с. 43.  полин, квасолина; кропива, верес; 
           папірус, перо
с. 45.  рослина, калина; 
           сопілка, малинівка
с. 49.  картон, папір
с. 50.  сніданок
с. 54.  павутина, лід; зернинки, землемір
с. 59.  польоту, намолотом
с. 60.  продукти, сметана, масло
с. 66.  на морозну зиму
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