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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. Продовж речення.

Звуки ми

Букви ми бачимо,

3. Назви’ подані друковані літери та запиши відповідні 
їм рукописні.

а     ї     о     у     п     д     к     ґ     ж     ф

4. Склади і запиши слова із запропонованих літер.

м, а, о, в — 

ш, о, з, и, т —
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До сторінок 6–7

1. Розглянь малюнки. Запиши назви квітів у абетково-
му порядку.

2. Назви’ подані друковані літери та запиши відповідні 
їм рукописні.

Ю     З     Х     Ц     І     Е     М

3. Перестав букви так, щоб вийшло нове слово. Запи-
ши за зразком.

осел —

кіт —

курча — насос —

масло —

кури —
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4. Встав у слова пропущені літери. Побудуй із цих слів 
речення.

До сторінок 7–9

1. У кожне слово допиши однаковий склад. Яке з да-
них слів називає розділовий знак на письмі? Склади 
і запиши з цим словом речення.

2. Підкресли трискладові слова, постав у них наголос.

Пух, небеса, молоток, дружба, синиця, квітка, при-
рода, дід, метелик, калина.
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3. Спиши слова та поділи їх на склади для переносу.

Країна, червоний, подруга, горобець, герой.

4. До слів першого рядка добери слова з другого ряд-
ка і запиши словосполучення. Поділи на склади для 
переносу слово знайомий.

Знайомий, кольорова.
Листівка, Йосип.

До сторінок 9–10

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

Сосна, акація, яблуня, айва, береза.
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2. Прочитай. Підкресли слова з правильним поділом 
на склади для переносу.

Зає-ць, ли-сиця, лиси-ця, ї-жак, ве-дмідь, вед-мідь, 
дя-тел, со-йка, мура-ха, па-вук.

3. Підкресли слова, які не можна поділити для пере-
носу з рядка в рядок. Поясни, чому.

Скрізь лежить глибокий сніг.
Холодний вітер над ланами віє.
Сріблястий іній вкрив дерева.

4. Добери по два слова: 

а) які не можна перенести з рядка в рядок;
б) які можна перенести одним способом;
в) які можна перенести різними способами.

До сторінок 10–11

1. Прочитай вірш. Підкресли букви, що позначають го-
лосні звуки у словах, які римуються.

Котить зайчик капустину
із городу у хатину,
подарує по листочку
обом доням і синочку.

    Марія Пономаренко


