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Ïåðåäìîâà

Çàïðîïîíîâàíі â ïîñіáíèêó çàâäàííÿ äîïîìîæóòü íàëàãîäèòè 
îïåðàòèâíèé çâ’ÿçîê ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì, ñâîº÷àñíî âèÿâèòè 
é ëіêâіäóâàòè ïðîãàëèíè â çíàííÿõ, іíòåíñèôіêóâàòè ïіçíàâàëüíó 
äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ, çåêîíîìèòè ÷àñ ó õîäі ïåðåâіðêè çíàíü.

Çàëåæíî âіä ñêëàäíîñòі çàâäàíü і ðіâíÿ ïіäãîòîâëåíîñòі ó÷íіâ, 
òðèâàëіñòü ðîáîòè ç êàðòêàìè â÷èòåëü âèçíà÷àº íà âëàñíèé 
ðîçñóä.

Ïàì’ÿòêà äëÿ ó÷íÿ
Àëãîðèòì âèêîðèñòàííÿ êàðòîê

1. Ïðî÷èòàòè çàâäàííÿ.
2. Îçíàéîìèòèñÿ çі çìіñòîì êàðòêè.
3. Çàïèñàòè âіäïîâіäі íà âіëüíіé ÷àñòèíі ñìóæêè.

Дëÿ âèñòàâëåííÿ áàëіâ ðåêîìåíäóºìî òàêó øêàëó:

Кіëüêіñòü ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé 7 5–6 3–4 2

Бàëè 10–12 7–9 4–6 1–3

Примітка. Çà êîæíå ïðàâèëüíî âèêîíàíå çàâäàííÿ ó òåìàòè÷íіé 
ðîáîòі ó÷åíü îäåðæóº 3 áàëè.



4 I. Çâóêè і áóêâè. Àáåòêà (àëôàâіò)

1. Назви’ зображені предмети. Побудуй зву
кові моделі цих слів. Слова запиши.
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2.



5I. Çâóêè і áóêâè. Àáåòêà (àëôàâіò)

1. Назви’ зображені предмети. Побудуй зву
кові моделі цих слів. Слова запиши.

3.

4.
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2. До кожної звукової моделі добери відпо
відне слово.

1.

2.
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2. До кожної звукової моделі добери відпо
відне слово.
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4.
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8 I. Çâóêè і áóêâè. Àáåòêà (àëôàâіò)

3. Із букв, поданих у кожному рядку, скла
ди і запиши слова. Підкресли наголошений 
склад.

1.

ó, ê, ð, î

å, â, à, ñ, í

і, ì, ò, ñ, î

ÿ, ä, å, ò, ë

î, ì, à, â

і, ÷, ð, à, ê

î, ø, ê, à, ë

2.

ë, õ, á, і

ë, ó, í, ü

і, ç, ð, à, ê

à, ä, ñ

ó, ê, á, è, â

і, ë, î, ò

і, â, î, ç, ê




