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І роздІл. звуки І букви
До сторінок 5–6

1. Прочитай і відгадай загадку. Назви’ всі звуки у слові-
відгадці. Побудуй його звукову модель. 

Навесні веселить, влітку холодить, 
восени годує, взимку гріє. 

 [                    ] —

2. Склади і запиши слова із запропонованих літер.

м, а, о, в — 

ш, о, з, и, т —

До сторінок 6–7
1. Розглянь малюнки. Запиши назви квітів в абетково-

му порядку.
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2. Перестав букви так, щоб вийшло нове слово. Запи-
ши за зразком.

осел —

кіт — масло —

кури —

До сторінок 7–9

1. Підкресли трискладові слова, постав у них наголос.

Пух, небеса, молоток, дружба, синиця, квітка, при-
рода, дід, метелик, калина.

2. Спиши слова, поділяючи їх на склади для переносу.

Країна, червоний, подруга, горобець, герой.

До сторінок 9–10

1. Поділи подані слова на склади для переносу з рядка 
в рядок.

Сосна, акація, яблуня, айва, береза.



36
Cyan 36 Black 36

До сторінок 93–94

1. Добери до поданих слів близькі за значенням. За-
пиши.

Сильний —

Гарний —

2. Яке слово на позначення ознаки, подане в дужках, 
близьке за значенням до виділеного? Підкресли.

Холодна джерельна вода (прозора, чиста, крижана).

Жаркий літній день (чудовий, безхмарний, спекотний).

Прудка руденька білочка (весела, пустотлива, метка).

До сторінок 98–99

1. Прочитай ряди слів. Чи всі вони позначають дію 
предметів? Якщо ні, то підкресли зайве.

Біліє, чистить, холодний, ллє.
Читав, оповідання, мерзне, сохне.
Веселиться, веселощі, радіє, сміється.

2. Допиши до слів-назв слова-дії.

Учитель (що робить?) — 

Продавець (що робить?) — 

Пташка (що зробила?) — 

Зайчик (що зробив?) — 

До сторінок 100–101

1. Добери до поданих слів — назв предметів слова-дії 
і запиши.
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Вітер дме,

Телевізор

Руки

2. Визнач предмет за його діями і запиши назву.

Падає, кружляє, лягає — 

Щебече, виспівує, заливається — 

До сторінок 101–102

1. Прочитай вірш. Підкресли слова — назви дій двома 
рисками. Побудуй звукові моделі слів літає, дзвенять.

Гроза пройшла… Зітхнули трави,
квітки голівки підняли,
і сонце, тепле і ласкаве,
спинило погляд на землі.
Літає радість, щастя світить,
дзвенять пташки в садах рясних,
сміються знову трави, квіти…
а сльози ще тремтять на них.

      Олександр Олесь

[                 ] —

[                 ] —
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Білий, солодкий, сипучий — .

Житній, свіжий, смачний — .

Рідна, мила, привітна — .

До сторінки 168

1. Із перших літер поданих слів склади слово. Запиши 
з ним розповідне речення. 

Фотоапарат, екран, дах, іскра, радість.

2. Встав пропущені слова. Назви’ букви, що познача-
ють дзвінкі приголосні звуки. В кожному реченні під-
кресли головні слова. Встанови зв’язок слів в остан-
ньому реченні.

Біля школи посадили .

 посипали піском.

 чудесні нам шепоче ліс.

 взимку лапу смокче.

Слова для довідки: хліб, берізки, казки, ведмідь, 
стежки.

Ведмідь (що робить?) ;

смокче (що?) ;

смокче (коли?) .
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До сторінки 169

1. Визнач тип тексту.

Ромашка — одно- і дворічна трава з дуже 
розгалуженими стеблами і розсіченими 
листками. Квітки — зеленувато-жовті коши-
ки з білими пелюстками. Росте біля доріг, на 
пустирях, коло хати. Цвіте у червні-серпні.

Це текст — .

2. Прочитай речення. Пронумеруй їх так, щоб вийшов 
текст. Визнач тип тексту.

Їм було весело.

Хлоп’ята уважно спостерігали за своїм паперовим 

корабликом.

андрійко і Василько зробили паперового кораблика. 

Надворі весна.

Діти пустили його в найбільший струмок.

Повсюди з радісним гомоном бігли струмки.

Течія жваво підхопила кораблик.

Це текст — .
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