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Card № 1

Прочитай і доповни речення.

Card № 1

Прочитай і доповни речення.

Hello, I am Stella. 
Look at number 5. Who is she? 
She is . 
Look at number 8. Who is he? 
He is . 
Look at number 10. Who are 
they? They are  
and .
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Look at number 8. Who is he? 
He is . 
Look at number 10. Who are 
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Card № 2

Подивись і впиши слова у речення.

in   on   next to   under   next to

1. The table is  the room.
2. The book is  the table.
3. The pen is  the book.
4. The bag is  the table.
5. The cat is  the bag.

Card № 2

Подивись і впиши слова у речення.

in   on   next to   under   next to

1. The table is  the room.
2. The book is  the table.
3. The pen is  the book.
4. The bag is  the table.
5. The cat is  the bag.



Card № 3

Назви одним словом. Познач () відповідний малюнок.

Aunt, brother, daughter, father, sister, grandmother, 
mother, cousin, grandfather, son, grandson, uncle.

Card № 3

Назви одним словом. Познач () відповідний малюнок.

Aunt, brother, daughter, father, sister, grandmother, 
mother, cousin, grandfather, son, grandson, uncle.



Card № 4

Знайди та обведи слова з теми «Шкільні речі». 
Познач () відповідний малюнок.

Pen, ball, pencil, schoolbag, plane, computer game, 
rubber, tennis, ruler, marker, sandwich, teacher.

Card № 4

Знайди та обведи слова з теми «Шкільні речі». 
Познач () відповідний малюнок.

Pen, ball, pencil, schoolbag, plane, computer game, 
rubber, tennis, ruler, marker, sandwich, teacher.



Card № 5

Впиши пропущені літери. Прочитай та переклади слова.

S nday   Wedn sday     Sat rday
Mond y   Th rsday     we k
Tu sday   Frid y      d y

Card № 5

Впиши пропущені літери. Прочитай та переклади слова.

S nday   Wedn sday     Sat rday
Mond y   Th rsday     we k
Tu sday   Frid y      d y
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Card № 6

Склади слова з розкиданих літер. Напиши назви іграшок.
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