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Рукавичка
І-шов дід лі-сом, а за ним бі-гла со-бачка. Дід за-губив ру-ка-вич-ку. От біг-ла ми-шка, по-ба-чи-ла ру-кавич-ку і за-ліз-ла в се-ре-ди-ну:
— Тут я бу-ду жи-ти!
Ко-ли це жа-бка пли-гає та й пи-тає:
— А хто в цій ру-ка-ви-чці?
— Ми-шка - шкря-бо-туш-ка. А ти хто?
— Жаб-ка - скре-ко-туш-ка. Пу-сти й ме-не!
От уже їх дво-є.
Ко-ли при-біг до ру-ка-вич-ки зай-чик та й пи-тає:
— А хто в цій ру-ка-вич-ці?
— Миш-ка - шкря-бо-туш-ка, жаб-ка - скре-ко-тушка А ти хто?
— А я зай-чик - по-бі-гай-чик. Пус-тіть і ме-не.
От уже їх тро-є.
Ко-ли бі-жить ли-сич-ка та й пи-тає:
— А хто в цій ру-ка-вич-ці?
— Ми-шка - шкря-бо-туш-ка, жаб-ка - скре-ко-тушка, зай-чик - по-бі-гай-чик. А ти хто?
— А я ли-сич-ка - сес-трич-ка. Пус-тіть і ме-не!
Ото вже їх че-тве-ро.
Аж су-не вов-чик та й пи-тає:
— А хто в цій ру-ка-вич-ці?
— Миш-ка - шкря-бо-туш-ка, жаб-ка - скре-ко-тушка, зай-чик - по-бі-гай-чик, ли-сич-ка - сес-три-чка. А ти
хто?
— А я вов-чик - бра-тик. Пус-тіть і ме-не!
У-ліз і той — уже їх п’я-те-ро. Де ж не взяв-ся — біжить ка-бан.
3

— А хто в цій ру-ка-ви-чці?
— Миш-ка - шкря-бо-туш-ка, жа-бка - скре-ко-тушка, зай-чик - по-бі-гай-чик, ли-сич-ка - сес-трич-ка. А ти
хто?
— А я вов-чик - бра-тик. Пус-тіть і ме-не!
— Хро-хро-хро! А хто в цій ру-ка-вич-ці?
— Ми-шка - шкря-бо-туш-ка, жа-бка - скре-ко-тушка, зай-чик - по-бі-гай-чик, ли-си-чка - сес-трич-ка,
вов-чик - бра-тик. А ти хто?
— А я ка-бан - ік-лан. Пус-тіть і ме-не!
У-ліз і той. Уже їх шес-те-ро, уже їм тіс-но, що й ні-куди.
Ко-ли це ви-ла-зить вед-мідь та й собі пи-тає:
— А хто в цій ру-ка-вич-ці?
— Ми-шка - шкря-бо-туш-ка, жаб-ка - скре-ко-тушка, зай-чик - по-бі-гай-чик, ли-сич-ка - сес-трич-ка,
вов-чик бра-тик та ка-бан - ік-лан. А ти хто?
— А я вед-мідь - на-брідь. Пус-тіть і ме-не!
У-ліз вед-мідь — се-ме-ро ста-ло.
Ко-ли це дід о-гля-дів-ся — не-ма ру-ка-вич-ки. Він
то-ді на-зад — шу-ка-ти її, а со-бач-ка то-ді: «Гав-гавгав!»
Во-ни всі зля-ка-лись, — так усі по-роз-бі-га-ли-ся
лі-сом.
Прий-шов дід та заб-рав сво-ю ру-ка-вич-ку.
1. Відгадай загадку.

В лісі звірям всім на втіху
Щось згубив старенький дід.
Влізли мишка туди й жабка,
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2. Не відриваючи руки, покажи, як солом’яний бичок смолив звірів.

3. Відгадай:
Кого смолив солом’яний бичок?
1. Живе в лісі хижий, дикий, ловить курей та індиків.
2. Сірий брат із-за куща хвать!
3. Влітку гуляє, а взимку спочиває.
4. Не ходжу, а скачу,
Бо нерівні ноги маю.
Через поле навмання
Перегнав би і коня.
Я страшенний боягуз,
Всіх на світі я боюсь.
Відгадки запиши за порядком дій у казці.
1. 					3.
2.					4.
4. Допоможи солом’яному бичку дістатися до копички сіна. Він може пройти тільки по кружечках.
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4. Діти зібралися в гості до козенят. Приготували
їм гостинці, та не знають, чи вистачить усім? Поміркуй, скільки ще чого не вистачає, щоб усім було порівну? Домалюй.

5. Який смайлик відповідає настрою козенят, коли
вони побачили вовка? Намалюй за зразком.
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6. Який смайлик відповідає настрою козенят, коли
вони побачили маму? Намалюй за зразком.
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