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КартКа №1
1. Прочитай слова. Підкресли букви, які по-

значають дзвінкі приголосні звуки.
Гілка, діжка, ґуля, дзьоб, чоботи, фарба, 
бджола, хвиля, гарбуз, цукерка, мороз.

2. Зміни слова за поданим зразком. Запиши.
Зразок. Дроти — дріт.

дуби — 

сніги — 

сади — 

вози — 

горіхи — 

пироги — 

морози — 

снопи — 
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КартКа №2
1. Прочитай слова. Підкресли букви, що по-

значають парні дзвінкі та глухі приголосні 
звуки.
балка — палка
зуб — суп
дочка — точка
дзень — цей
жити — шити
ґуля — куля
гори — хори
джаз — час

2. З виділеними у завданні 1 словами склади 
і запиши речення.
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КартКа №3
1. Прочитай. Підкресли букви, що позначають 

дзвінкі приголосні звуки в кінці слів.
• Кидай сани, бери віз та й поїдем по  
 рогіз.
• Держи хліб на обід, а слово на одвіт.
• З чого хліб, з того й пиріг.
• Кому влітку холод, тому взимку голод.
• Раз на рік літо буває.
• Пусти осот у город — огірків не буде.
• Листопад вересню онук, жовтню син,  
 зимі рідний брат.

2. Виконай за зразком. Підкресли слова, що за-
кінчуються дзвінкими приголосними.
Зразок: дрозди — дрізд.

ґудзики — 

гарбузи — 

абрикоси — 

подорожі — 

спогади — 

ведмеді — 
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КартКа №4
1. Прочитай пари слів. Впиши пропущені букви.

казочка — ка ковий

посадити — поса ка

стежечка — сте ка

солодощі — соло кий

горобець — горо чик

ягода — ягі ка

2. Спиши речення, розкриваючи дужки.
1. Бабуся спекла смачний (пироги). 2. На 
алеї багато струнких (берези). 3. За се-
лом розкинувся фруктовий (сади). 4. Тато 
подарував мені спортивний (велосипеди).


