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Запам’ят
ай

ЗвУки і бУкви. АлфАвіт

1.	 Прочитай	 і	 відгадай	 загадку.	 Запиши,	 скільки	 у	 слові-відгадці	
звуків	і	букв.

Круглий,	гарний	і	легенький
високо	літає.
Йому	діти	дуже	раді,	
бо	ним	кожен	грає.

Виконуй 	 з а 	 зразком.  Їжак — 5 звуків,  
4 букви.

2.	 Прочитай	 і	відгадай	загадку.	Запиши	слова-відгадки.	Підкресли	
букви,	якими	вони	відрізняються.	

Продукт	смачний	із	борошна,
люблю	всіх	годувати,
як	замість	“у”	поставиш	“і”	—	
в	лісах	буду	стрибати.

3.	 Пригадай	алфавіт.	Впиши	пропущені	літери.
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В алфавіті пропущено 12 букв: Ш, ь, Г, Ж, Й, Н, 
¥, Р, У, П, Х, З.

4.	 Прочитай.	Запиши	подані	слова	за	алфавітом.	Познач	наголос.

Береза,	 море,	 айстра,	 вітер,	 жоржина,	 овес,	 джміль,	
калина,	поле,	олень,	факел,	туман,	червень,	явір.

5.	 Пронумеруй	імена	дітей,	щоб	вони	були	в	алфавітному	порядку.

	Іванко		 	 	Аліна		 	 	Катруся
	Петрик		 	 	Дмитрик		 	Артур
	Сергійко		 	 	Андрійко		 	Наталочка
	Іринка		 	 	Марічка		 	Оленка
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ненАГолошені ГолоСні ЗвУки [е], [и]. 
ПоЗнАчення їх нА ПиСьмі

27.	Прочитай.	 Зміни	 кожне	 слово	 так,	 щоб	 ненаголошений	 склад	
став	наголошеним.	Запиши	за	зразком.

Один	 	 	 	 	 								Багато

перˆо	—			 	 	 пˆера

веснˆа	—		 	 	 	

селˆо	—	 	 	 	 	

зернˆо	—		 	 	 	

ˆозеро	—		 	 	 	

петлˆя	—		 	 	 	

28.	Прочитай	слова.	Встав	пропущені	букви.	Постав	наголос.

Мед,	м довий,	м док,	м дівник.

Гречка,	гр чаний,	гр чаник.

Пекар,	п кти,	п че,	п карня.

Читанка,	ч тати,	ч тальний,	ч тач.

Дим,	д міти,	д мовий,	д мар.

Щоб з’ясувати, яку букву (е чи и) писати 
в ненаголошеному складі, треба змінити 
слово або дібрати до нього спільнокоре-
неве так, щоб ненаголошений звук став 
наголошеним.
Н а п р и к л а д:   крил̂о — кр̂ила, 
     цеглян̂ий — ц̂егла.

29.	Прочитай	і	спиши	речення,	вставляючи	пропущені	букви.

Л..генький	вітер	колише	ж..та.	Під	вагою	з..рна	низько	
хилиться	до	з..млі	колосся.	Ст..бло	стоїть	рівне	і	в..соке.
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Перев ірн і 	 с лова:  в˜исоко, ж˜ито, з˜ерна, 
ст˜ебла,  з˜емлі,  л˜егко.

30.	Відгадай	загадки.	Запиши	відгадки,	добери	перевірні	слова,	по-
став	наголос.

Восени	роздягається,	
навесні	одягається.	 Д о

Червоне	коромисло
через	річку	повисло.		 В а

В	темнім	лісі	проживає,
довгий	хвіст	пухнастий	має.
Їй	на	місці	не	сидиться.
Як	зовуть	її?	 Л я
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теСт-контроль

Виконай	тестові	завдання.	Вибери	та	познач	(v)	правильну	відповідь.

Варіант 1

1. Визнач, у якому слові звуків більше, ніж букв.

	саджу
кущі
	тюльпан

2. Визнач, у якому рядку записано трискладові слова.

Стоять,	мальви,	радість.
	Джерело,	ялинка,	подвір’я.
	Учень,	дзвінок,	близький.

3. Визнач, у якому рядку всі слова правильно поділили для  
    переносу з рядка в рядок.

	Кукуру-дза,	си-джу,	пам’-ять.
Кукуруд-за,	сид-жу,	пам’-ять.
	Кукуру-дза,	сид-жу,	пам’я-ть.

4. Вибери рядок, у якому всі слова записано правильно.

	Бур’як,	св’ято,	цвях,	бур’ян.
	Бур’як,	св’ято,	цв’ях,	бур’ян.
Буряк,	свято,	цвях,	бур’ян.

5. Добери перевірне слово до слова зима.

зимувати
	зимовий
	зимонька

6. Визнач, якому слову відповідає дана модель.

=  — 

	гілля
їжа
	няня

‘
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Варіант 2
1. Визнач, у якому слові букв більше, ніж звуків.

	лялька
явір
	їжак

2. Визнач, у якому рядку записано двоскладові слова.

	Акація,	ключ,	калина.
	П'ять,	стіл,	йорж.
Єнот,	маяк,	сім’я.

3. Визнач, у якому рядку всі слова правильно поділили для 
    переносу.

	Про-дзвенів,	бур’-ян,	пе-ньок.
Прод-звенів,	бу-р’ян,	пе-ньок.
	Прод-звенів,	бур’-ян,	пень-ок.

4. Вибери стовпчик слів, у якому всі імена записано в алфа- 
    вітному порядку.

Мар’яна		 	 	Борис		 	 	Борис
	 	Борис		 	 					Мар’яна		 					Мар’яна	
	 	Олег		 	 					Олег		 	 					Поліна
	 	Поліна		 	 					Поліна		 	 					Олег	

5. Добери перевірне слово до слова читання.

	читанка
	читаю
читальня

6. Визнач, якому слову відповідає дана модель.

—  = 

	кіно
	кущі
куля

Перев ір 	 себе:
Варіант 1.
Відповіді: 		 		 		 		 		 .

	 	

Варіант 2.
Відповіді: 		 		 		 		 		 .

‘
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