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Знàéäè сõîäèнку, вèщå в³ä ÿкîї ðîçм³щåнà
ëèшå îäнà сõîäèнкà. Нàмàëþé нà н³é м’ÿчèк.
Õтî ³ç çîáðàæåнèõ твàðèнîк çнàõîäèтьсÿ
нàéäàë³ в³ä м’ÿчèкà?
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Мàвïîчц³, ÿкà вèë³çëà нà нàéвèщу ïàëьму,
äîмàëþé кðàсèвèé áàнт.
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Муðàõà нà ïîв³тðÿнèõ куëькàõ ï³äн³мàºтьсÿ
вгîðу, à муðàõà нà ïàðàшут³ сïускàºтьсÿ
внèç. Îáвåäè муðàõу, ÿкà ëåтèть угîðу.

Птàшкà æèвå нå нà нàéвèщ³é ³ нå нà нàéнèæч³é
г³ëц³. Нàмàëþé кðуæåчîк á³ëÿ гн³çäà, в ÿкîму
æèвå ïтàшкà.

М ал

Нàмàëþé кв³тîчку нà м³стîчку, ðîçм³щåнîму
вèщå в³ä ³ншîгî.
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Îáвåäè вõ³ä у нèæчу н³ðку. ×è çàéäå у нåї кð³т,
нå нàõèëÿþчèсь?
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Õтî ³ç çв³ðÿт нàéвàæчèé? П³äкðåсëè éîгî.

Ùî ëåгшå: кàвун чè куëькà? Нàмàëþé á³ëÿ
ëåгшîгî ïðåäмåтà кðуæåчîк.

