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  В українській абетці 33 літери, які служать для позначення на письмі голосних та приголосних 
звуків. Буква ь (знак м’якшення) не позначає звука. Окремі літери завжди позначають два звуки: 

ї – [йі]; щ – [шч]. Звуки [дж], [дз], [дз́ ] на письмі позначаються буквосполученнями дж, дз. 
  Голосних звуків в українській мові шість: [а], [о], [у], [е], [и], [і]. На письмі вони позначаються 

десятьма буквами: а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї. Букви я, ю, є можуть позначати два звуки [йа], [йу], [йе] 
або м’якість попередніх приголосних і звуки [а], [у], [е]. 

  Приголосні звуки бувають твердими і м’якими. М’якість приголосних звуків на письмі 
позначається буквами ь, я, ю, є, і. Звук [й] завжди м’який. 

  Приголосні звуки поділяють на дзвінкі та глухі. 
Більшість дзвінких та глухих приголосних утворюють пари:

дзвінкі [б] [г] [ґ] [д] [д´] [з] [з́ ] [ж] [дж] [дз] [дз́ ]

глухі [п] [х] [к] [т] [т́ ] [с] [с´] [ш] [ч] [ц] [ц´]

Дзвінкі приголосні [в], [л], [л´], [м], [н], [н´], [й], [р], [р´] та глухий приголосний [ф] 
пар не утворюють.
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1 32

4 65

7 98

10
Число — одиниця лічби, що виражає кількість.

цифра — це знак для зображення, запису числа.

Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
записують цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

мАТемАТИÊА
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Дикі та свійські тварини

Дикі тварини самі знаходять собі їжу,  
облаштовують житло.  

За свійськими тваринами доглядає людина.

комахи

Комахи мають шість ніг.

риби

Тіло риб укрите слизькою лускою.  
Живуть риби у воді.

Птахи

Тіло птахів укрите пір’ям.

Звірі

Тіло звірів переважно вкрите шерстю.  
Малят вони вигодовують молоком.

шерсть
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автобус тролейбус

маршрутне таксі

метро трамвай

таксі

рішення і наслідки.  
Прийняття рішень

Прийняття рішень — право кожної людини.  
Відповідальність за наслідки — це її обов’язок.

ВЧиНОк НАсліДОк рішеННЯ 

громадський транспорт

Правила поведінки  
у громадському транспорті

 Чекай громадський транспорт на зупинці.
 Заходячи в салон, не затримуйся на східцях.

 У салоні поводься спокійно,  
культурно, не сміти.

 Поступайся місцем старшим.
 Завчасно готуйся до виходу.

емоції
Переживання, в яких виявляється  

ставлення людини до навколишнього світу  
і до самої себе, називають емоціями.

Настрій
У людини, яка посміхається, —  

чудовий, веселий настрій.

гнів
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