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I. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
У 1 КЛАСІ
1
Прочитай і випиши: а) слова, якi вiдрiзняються приголосними звуками;
б) слова, якi вiдрiзняються голосними звуками.

Зразок. Мак — лак, сам — сум.
рак — мак
дим — дiм
сила — сiла
коса — роса

син — сир
Слава — слива
нога — ноша
мир — мур

2
Прочитай слова парами. Спиши. Пiдкресли букви, якими вiдрiзняються
цi слова на письмi.

а) сом — сон
сам — сiм
Рома — рама
липка — лапка
мило — шило
б)
б
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в) рис — рись
лак — ляк
син — синь

ка

з
ш
с
ч

булка — булька
лук — люк
перелаз — перелазь

3
Прочитай слова. Змiни їх так, щоб у них стало по два склади.

Зразок. Сад — сади.
Птах, гриб, лiс, вовк, дуб, клас.
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4
Прочитай склади. Утвори з них слова i запиши. Познач наголос.

на-ши-ма, ба-ри, ва-со, ло-мас, ла-шко, чень-у, ро-дога, ка-пач, ка-шуб, кiм-та-на, бе-са-не
5
Спиши. Встав пропущенi букви.

Карас..., пен..., сiл..., осiн..., син...ка, окун..., опен...ки,
дон...ка, л...он.
6
Прочитай. Випиши слова за моделями.
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Слово, день, земля, пень, лось, школа, петля, весна,
Текля, кiнь, слава, злива, тiнь, лiнь, слива, серця.
7
Склади звуковi моделi даних слiв.

День, осiнь, схiдний, зелень, щастя, доля.
Зi словами день, осiнь склади речення.
8
Вiдгадай, якi слова “заховались” у цих моделях.
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9
До слiв першого рядка добери слова з другого рядка i запиши словосполучення. З одним словосполученням склади речення.

Смачний, срiбний, прудка, кольоровi.
Бiлочка, торт, кульки, iнiй.
10
Прочитай слова. Запиши їх у двi колонки:
а) слова, в яких букви я, ю, є позначають два звуки;
б) слова, в яких букви я, ю, є позначають один звук.
5

Яблуко, любити, пiсня, Зоя, ключ, заєць, маяк, яма,
юшка, тюльпан, приємно, лiтає, синє, малюнок, сяйво.
11
Спиши. Встав пропущенi слова з довiдки. Склади звукову модель
слова їдальня.

У нашiй школi є ... . Там дiти ... . Перед ... вони миють
руки. Пiсля ... полощуть рот.
Слова для довiдки: їдять, їдальня, їди, їдою.
12
Прочитай вiрш. Випиши слова з [ґ] та визнач у них кiлькiсть звукiв i букв.

Ґава
Кiт облизується ласо:
ґава в дзьобi держить м’ясо.
Ось поклала бiля себе,
а коту того i треба.
Подивилась ґава вбiк —
кiт за м’ясо та й утiк.
А малятам смiшно стало:
ґава ґаву упiймала.

				

(Грицько Бойко)

13
Прочитай текст. Випиши: а) двоскладовi слова; б) трискладовi слова.

Прокинувся Юрко рано. Виглянув у вiкно. Сонечко
свiтить. День гарний. Йому захотiлося зробити щось хороше.
14
Прочитай прислiв’я. Випиши слова, в яких звукiв менше, нiж букв.

Не хвались, а вчись!
Менше обiцяй — бiльше роби.
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