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ЗВУКИ І БУКВИ
Звуки мовлення. Букви

1.	 Прочитай.	Із	кожної	групи	літер	утвори	і	запиши	сло-
ва.	Дужкою	знизу	поділи	їх	на	склади.
  и, з, м, а;   е, с, в, н, а;
  о, і, ь, н, с;  і, о, л, т.

2.	 Спиши	ланцюжок	слів.	Підкресли	букви,	якими	кожне	
наступне	слово	відрізняється	від	попереднього.
Сак → мак → рак → бак → бік → бук.

3.	 Прочитай.	Утвори	нові	слова,	змінюючи	в	кожному	ви-
падку	першу	літеру.	Запиши	слова	парами	і	підкресли	
букви,	якими	вони	відрізняються.
Бій, порт, двір, пора, січ, білка.
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Алфавіт
1.	 Прочитай	 і	 доповни	 речення.	 Запиши	 його.	 Побудуй	
звукові	моделі	виділених	слів.
Осінь, як щедра мати, готує всім рум’яні …, медо-

ві …, солодкі … .
Слова для довідки: груші, яблука, кавуни.

2.	 Виразно	прочитай	текст.	Запиши	назви	осінніх	дарун-
ків	в	алфавітному	порядку.
Осінній ліс приваблює не лише красою, а й своїми 

дарунками. Під ніжними променями сонечка блищать 
плоди барбарису, калини, глоду, шипшини.

Дарунки ліс кидає і під ноги. У теплі осінні дні рос-
туть маслюки, рижики, опеньки. Бери скільки хочеш! 
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Наголос
1.	 Випиши	з	вірша	назви	фруктів.	Познач	наголос	у	цих	
словах.	 Побудуй	 звукову	 модель	 слова,	 у	 якому	 букв	
менше,	ніж	звуків.

Ходить осінь у вінку,
пісеньку веде дзвінку, 
носить дині в клумаці,
виноград і кавунці,
носить груші, огірки
й нас частує залюбки.
  Василь Діденко

2.	 Запиши	в	алфавітному	порядку	п’ять	 імен	хлопчиків	
або	дівчаток	(на	вибір).	Познач	у	них	наголос.
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Склад. Перенесення слів із рядка в рядок
1.	 Прочитай.	Випиши	окремо	слова,	що	мають	один,	два,	
три	склади.
Брат, двері, барабан, двір, папір, автобус, клас, бе-

рег, калина, школа, метелик, день.

2.	 Випиши	 виділені	 слова,	 поділяючи	 їх	 на	 склади	 для	
перенесення	різними	способами.	Яке	слово	можна	по-
ділити	лише	одним	способом?	Поясни,	чому.

      БІЛОЧКА ВОСЕНИ
На гіллячках, на тоненьких,
поки день ще не погас,
сироїжки та опеньки
білка сушить про запас.
Так нашпилює охайно,
так їх тулить на сосні 
і міркує: а нехай-но 
ще побудуть тут мені!
   Ліна Костенко




