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МОВНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

Дата

1. Звуки і букви. Склад. Наголос

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

    ходжу

    ім’я

    лелека

2. Познач трискладове слово.

    мальви

    ходять

    ящірка

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

    си-джу

    кукуруд-за

    Ю-рко
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4. З’єднай стрілкою слово з відповідною звуковою схемою.

 		 	  чай

 		 	  джем

 		 	  сік

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

Робота над помилками
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СПИСУВАННЯ

Дата

 Спиши текст, вставляючи, де потрібно, апостроф та пропущені 
букви.

Рідна мова українців — українс..ка. Мова, якою ми зараз роз-
мовляємо, розвивалася протягом багат..ох століть. Розвивається 
вона і нині.

Рідна мова багата, мелодійна, солов..їна. Це наш дорогий 
скар... Її треба л..бити й бере..ти. (31 слово)

З журналу


