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Card № 1

Прочитай, плескаючи в долоні.
Aa [@]

A fat cat in a hat sat on a mat.

Oo [ ]

A dog and a frog hop on a long log. 

Ee [e]
Ted has seven red vests on a red bed.
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Card № 2

Прочитай, вистукуючи ритм.
Ii [I]

Six little kittens sit in a six big pink 
mittens.

Uu [B]
A bug is on a rug in a little hut. 

Yy [I]
This is Teddy. His family is a mummy, a daddy and a granny.
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Card № 3

Прочитай, притупуючи. 
o [B]

Mother loves the son. It’s my little brother 
Tom.

A little monkey has a lot of money for 
honey.
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Card № 4

Проспівай у такт знайомої мелодії. 
Aa [eI]

Kate ate a cake on the plate at the gate to 
the lake.

Oo [əʊ]
Toby Mole made a hole at the stone.

Ee [H]
He is Steve and she is Lee. I am Pete. We live in Sweden. 
We are three.
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