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Дорога першокласнице!
Дорогий першокласнику!

Ось і перегорнута остання сторінка твоєї першої книж-
ки — Букваря. Ти вже вмієш читати і писати. А завдяки 
цьому зошиту зможеш закріпити свої вміння, щоб добре 
підготуватися до навчання у 2-му класі. Цікаві завдання, 
малюнки, загадки, скоромовки, вірші спонукатимуть тебе 
до творчості, прагнення глибше пізнавати красу і багатство 
рідної мови.

Зошит містить умовні позначення, які допоможуть тобі 
орієнтуватися у способах виконання завдань.

Бажаємо успіхів!

Умовні позначення

  — зверни увагу

  — хвилинка каліграфії

  — підкресли; побудуй звукову модель

  — напиши 

  — з’єднай

  — прочитай, розкажи

  — подумай, дай відповідь на запитання

  — спиши з друкованого тексту

  — розглянь малюнок
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1.

2. Запиши слова в алфавітному порядку.

Цибуля, буряк, помідор, картопля, огірок, морква.

3. Відгадай загадку. 

Сам червоний, а чуб зелений.
Запиши відгадку та побудуй звукову модель цього 
слова.

Аа     Бб     Вв     Гг     Ґґ     Дд      Ее      Єє      Жж
  а         бе       ве        ге       ґе       де          е          є          же
Зз       Ии     Іі      Її       Йй   Кк      Лл     Мм    Нн
зе           и        і         ї          ій       ка         ел        ем        ен
Оо      Пп     Рр    Сс     Тт    Уу      Фф    Хх      Цц
  о          пе       ер       ес       те       у          еф       ха         це
Чч      Шш          Щщ             ь        Юю          Яя
 че          ша                ща               знак        ю                  я
                                                  м’якшення

Український алфавіт
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4. Розглянь малюнок і прочитай текст.

Прийшла весна. Світить ласкаве сонечко. На па-
горбах тане сніг, і вода гомінким струмочком тече 
у долину.

Природа оживає. Прокидаються від зимового сну 
дерева.

Спиши текст. Доповни його реченнями про перші 
весняні квіти і перелітних птахів.
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3. Доповни речення словами — назвами предметів. 
Усно постав до цих слів питання. 

У саду ростуть яблуні,

До годівнички прилетіли

Одяг — це

4. Відгадай загадку.

  Довгонога, чорно-біла
  у гніздо на хату сіла.
  Довгим дзьобом, знай, стукоче,
  ніби щось сказати хоче.

Як по-іншому називають цього птаха? Запиши усі 
відомі тобі назви.
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Велика буква у назвах предметів

імена, прізвища, по батькові людей,  
клички тварин, назви міст, сіл, вулиць, річок,  

гір, країн пишуться з великої літери. 

1.

2. Поміркуй і допиши речення. Побудуй звукову мо-
дель слова Євген.

Євген, Мар’яна, Йосип, Юлія — це

Шевченко, Франко, Марчук — це

Павлович, іванівна, Олегович — це

3. Прочитай речення. Поясни, чому одні виділені 
слова пишуться з великої літери, а інші — з малої.

Миколка, Василько, Петрусь, Гриць і Марга-
рита збирали грицики, васильки, миколайчики, 
петрові батоги, маргаритки.




