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навчання грамоти
спіймай звук!

[а]
Абрикосове варення
дуже люблять Саша й Женя.
А маленький брат Антось
п’є компот із абрикос.

[б]
Біля річки бобренята
будували собі хату.
Батько й мати їх навчали –
разом хату збудували.

[в]
Вийшла Віра у садок
і з квіток плете вінок.
Там  ромашки і волошки,
васильки і маку трошки.

[г]
По гриби гайнув до лісу
Гриць із кошиком в руці.
Ну, а Гнат на вудку в річці
ловить щук і окунців.

[ґ]
Ґавенята біля ґанку
у танку кружляли зранку.
Причепився до них ґедзь
й зіпсував їм танець весь.

[д]
Де були Даринка й Діна –
треба взнати неодмінно:
два повненні козубки
назбирали залюбки.
Там лисички, і опеньки,
маслюки смачні, товстенькі,
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задачі

     ***
У дворі два котики
і чотири півники.
Скільки лапок в котиків?
Скільки ніжок в півників?

     ***
Козенят у мами сім.
Збудували вони дім.
Поселились у кімнатах
козенята, мама, тато.
Скільки всього їх в сім’ї?
Полічіть скоріш, малі.

     ***
Біг по стежці їжачок.
П’ять рядочків голочок.
По два яблучка на них
для їжаченят малих.
Скільки яблук ніс їжак?
10. Так це чи не так?

     ***
З лісу йшли Юрасик, Гнат
та ще шестеро хлоп’ят.
По 2 кошики у них
у руках грибів смачних.
Скільки всього козубків
у старанних грибників?

     ***
Сім пелюсток в семицвітки
розцвіло уранці влітку.
А якби їх дві було,
то ще б стільки ж розцвіло.
Якщо пелюстки додати,
то скажіть мені, малята,
скільки всього пелюсток
розцвіло б у цих квіток?

     ***
Колобок до лісу біг.
Першим Зайчика зустрів,
потім Вовка та Ведмедя,
що чалапав ледве-ледве.
А Лисичка? Шоста? П’ята?
Розкажіть мені, малята.

     ***
У садочку біля річки
виросли кущі порічок.
Зліва – 3, а справа – 5.
Прошу їх порахувать.
Скільки кущиків рясних
уродило дружно всіх?

     ***
У бабусі є Настуся
та ще троє онучат.
Заходилась їх бабуся
пиріжками пригощать.
Кожному дала по два,
ще й один з’їла сама.
Скільки ж всього пиріжків
принесла бабуся в дім?
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і на травах, й на дорогах.
Теплий слід, але ж вологий.

Не пустуй, вертайсь на небо,
нам сушити сіно треба.

Не мочи покоси рівні,
бо це ж – їжа для корівки.

Нам зимою годувати
і її, й малих теляток.

Будем з сіном запашним,
то й мороз нам не страшний.

***
Хмари білі, як овечки,
зупинились біля гречки.
Говорили між собою:
«Що ж робити нам зимою?»
Перша каже: «Будем спати.» 
Друга: «Будемо літати!»
Третя: «Ми насиплем снігу
всій малечі на утіху!»
І коли зима настала,
перша хмара міцно спала.
Друга линула над світом.
Третя – все трусила снігом.
Заховала всі доріжки,
щоб топтали стежку ніжки,
щоб спускались залюбки
з гірки лижі та санки,
бо на те й зима настала.
То ж на радість дітворі
третя хмаронька не спала,
все трудилась, не вгавала
від зорі і до зорі.
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ХмАРИнкА-чЕПуРИнкА
Плаче невтішно
cіра хмаринка.
Ронить на землю
cльози-краплинки.

Плаче і плаче,
і поливає
дощиком срібним
усе в нашім краї.

П’є ту водичку
мала вербичка,
струнка берізка,
старенька дичка.

Он біля річки
зелена травичка
п’є – попиває
свіжу водичку.

Квіти, дерева,
білу хатинку
вмила, прибрала
сіра хмаринка.
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