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Звуко-буквений склад слова
(вправи 1–4, с. 4, 5)

 Прочитай. Спиши перше речення. Назви перші лі-
тери кожного слова. Побудуй звукову схему одного 
з виділених слів (на вибір). 

Íа зåлåній ãілці ïташка сïівала. Мила, звучна сïі-
ванка сад звåсåляла. (Марійка Підгірянка)

Аналізую звуко-буквений склад слова
(вправи 5–6, с. 6, 7)

 Спиши наведені пари слів. Підкресли букви, якими 
вони відрізняються. Охарактеризуй звуки, позначені 
цими буквами.

Áілка — ãілка   лаïка — шаïка
сито — жито   сир — мир
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Експериментую зі словами
(вправи 7–11, с. 8, 9)

 Прочитай і відгадай загадку. Відгадки запиши. По-
будуй звукову схему одного зі слів-відгадок.

З «К» — в äівчини на ãолові.
З «Р» — виблискую в траві.

Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими 
приголосними звуками в кінці слова і складу

(вправи 1–4, с. 10, 11)

1. Прочитай слова. Спиши їх, вставляючи пропущені 
букви. Яким правилом ти скористаєшся? Виділені 
слова поділи на склади.

Áлу..ка, заãа..ка, ри..ка, коро..ка, ва..ко, ïоäру..ка, 
дорі..ка, лі..ко, яãі..ки, знахі..ка.
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2. Запиши назви зображених предметів. У другому 
слові букви, якими позначено дзвінкі приголосні 
звуки, підкресли однією рискою, а глухі — двома.

3. Прочитай прислів’я. Встав пропущені букви. Які 
звуки вони позначають (приголосні дзвінкі чи глу-
хі)? Одне прислів’я (на вибір) запиши. Поясни, як ти 
його розумієш.

Хлі -сіль  ї , а ïравäу рі .
Чåрвона яãі ка, а на смак ãірка.
Кращå ãірка ïравäа, ні  соло ка брåхня.



6

Навчаюся вимовляти і писати слова  
з апострофом

(вправи 1–5, с. 12, 13)

1. Запиши назви поданих малюнків, використовуючи 
слова з апострофом. Поясни уживання апострофа 
у цих словах.

2. Прочитай текст. Випиши слова з апострофом. Ви-
знач найкоротше слово з виписаних. Доведи свою 
думку.

ÍАШЕ ПОДВІР’Я
Гарно навåсні на нашому ïоäвір’ї. Òут є клумби з äу-

хмяними квітами. Піä ïарканом ростå баãато м’яти. 
У саäочку сïівають солов’ї.




