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мовні ЗнаннЯ Та вміннЯ

Дата

1. Звуки і букви. Склад. Наголос

1. Познач слово, в якому більше звуків, ніж букв.

    тюльпан

    щітка

    малята

2. Познач двоскладове слово.

    льон

    учитель

    зелень

3. Познач слово, яке правильно поділено для переносу. Постав 
наголос.

    гай-ок

    хо-джу

    ї-жак
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4. З’єднай стрілкою слово з відповідною звуковою схемою.

 	 	 	  край

 	 	 	  джміль

 	 	 	  кріт

5. Добери і запиши два слова, у яких більше букв, ніж звуків.

Робота над помилками
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