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Перед вами спеціально складені тексти з «помилками», які викли-
чуть у дітей інтерес до читання, перетворять читання на цікаве веселе 
заняття. Вони допоможуть запобігти та усунути недоліки писемного 
мовлення школярів, розвинути у дітей фонематичне сприймання, на-
вички диференціації звуків (букв) у словах на фоні тексту. Завдання  
спрямовані на розвиток розуміння прочитаного, уточнення значення 
слів та залежність змісту слова від зміни одного звука (букви). 

Логопеди можуть використати дані вправи у роботі з дітьми, що 
мають фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення (ФФНМ), 
незначне загальне недорозвинення мовлення (НЗНМ), порушення 
письма і читання (дислексію, дисграфію), а також при фонетичних 
розладах у період диференціації поставлених звуків. 

Для підказки на полях написані пари літер і слова–пароніми, які 
зустрічаються у тексті як помилки. Помилки позначені сірим кольором.

Форми роботи з даним матеріалом і завдання можуть бути різ-
ними: 

- дорослий читає текст уголос, дитина слухає; дорослий читає 
текст удруге, а дитя виправляє помилки, повторюючи слово 
або речення правильно;

- дитина сама читає речення вголос, знаходить помилку, ви-
правляє її і повторно читає правильно;

- дає відповіді на запитання за змістом тексту;

- переказує прочитане;

- вставляє потрібні пропущені літери у словах виділених ре-
чень;

- знаходить (виписує) слова з помилками;

- знаходить (виписує) пари слів, що відрізняються однією бу-
квою; складає з ними речення;

- виписує слова з певними (заданими) буквами;

- виписує речення із тексту за завданням педагога;

Передмова
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- списує текст без помилок;

- пише під диктовку слова, речення, текст;

- пише переказ;

- придумує (знаходить у кінці книжечки) слова-пароніми і скла-
дає з ними свої тексти.

Інколи варто дорослому спочатку прочитати весь текст з помил-
ками чи без них, щоб полегшити роботу дитини над текстом. Але на-
беріться терпіння і допомагайте лише за необхідності, залишаючи ди-
тині можливість самостійно досягти успіху.

Передмова
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шапКа і СапКа
Сашко з бабусею приїхали на дачу. Від річки по-

віяв свіжий вітерець, хлопець змерз і натягнув на 
вуха в’язану сапку.  

Скрізь зеленіла трава і цвіла кульбаба. На грядці 
посходили огірки, а між огірочками ріс бур’ян. Ба-
буся взяла собі велику гостру шапку, а Сашко ви-
брав меншу шапку. Він її добре нагострив і допоміг 
бабусі полоти бур’ян. Згодом йому стало тепло і він 
зняв сапку.

•	Як	ти	допомагаєш	старшим?

с — ш

У  Сашка  на  голові  тепла  __апка.  

Щоб  полоти  город,  потрібна  гостра  __апка.
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СніДаноК КоРоля
У королівському палаці ворона були зачинені. 

На воронах сиділа сіра ворота і голосно каркала. 
Нещодавно вона знайшла шматок хліба, поснідала  
і тепер задоволено чистила дзьоба. 

А король у палаці якраз готувався до сніданку. 
Він сидів у кріслі, застелений серветкою. На голо-
ві сяяла золота королівська корова. Король чекав, 
коли слуги здоять  корону і принесуть йому на сні-
данок кухоль теплого молока.

•	Що	з	прочитаного	тебе	насмішило?

ворота — ворона, корона — корова

Зачинені  воро__а.  Каркає  воро__а.

На  голові  короля  коро__а.  Траву  жує  ко-
ро__а.
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Ніс — ліс
Лом — лоб
Лава — кава
Лук — люк
Ласка — маска
Каска — казка — кашка
Лист — хист
Лід — дід
Газ — гай
Голос — колос
Галка — голка — гілка
Гол — хол
Голод — холод
Роги — ноги
Ріг — рік
Роса — коса
Риска — миска
Рив — лив-мив-шив-жив 
Лак — рак — мак
Лама — рама
Корона — колона
Машина — Марина — малина
Пити — бити
Порт — борт
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Пилина — билина
Пас — бас
Палка — балка — галка
Папка — бабка
Балет — білет 
Будка — дудка
День — пень
Тіло — діло
Тиск — диск
Твір — двір
Тачка — дачка
Сум — шум
Шар — жар
Шаль — жаль
Шапка — папка
Чайка — майка — гайка — байка — пайка
Морж — корж — йорж
Зірка — гірка — нірка — дірка
Робити — побити
Цап — цар
Річка — нічка
Пора — кора
Корито — копито 
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