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ÒåñÒ 1. ПÎВТÎРåННЯ                  I-Â

1. Якому слову вiдповiдає дана звукова модель?

OO

а) дiдусь;          б) лiсок;        в) жолудь.
2. Пiдкресли букви, що позначають голоснi звуки 

у словах:
їжак, бiлка, метро, дятел.

3. З чого складається речення?

а) Зi звуків;       б) з букв;       в) зі слів.
4. Яке речення вiдповiдає даній схемi?

     .

а) Лисичка шукає здобич.

б) Бiлочка сидить у дуплi.

в) Зайчик весело стрибає по галявині.

ÒåñÒ 1. ПÎВТÎРåННЯ                 II-Â

1. Якому слову вiдповiдає дана звукова модель?

OO

а) бiлка;   б) лiтак;   в) дiдусь.
2. Пiдкресли букви, що позначають голоснi звуки 

у словах:
хуга, заметiль, вiхола, хуртовина.
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3. З чого складається речення?

а) Зi слiв;        б) з букв;        в) зі звукiв.
4. Яке речення вiдповiдає даній схемi?

     .

а) Яскраво свiтить сонечко.

б) Птахи полетiли у вирiй.

в) Прийшла зима.

ÒåñÒ 1. ПÎВТÎРåННЯ                 III-Â

1. Пiдкресли звукову модель, яка вiдповiдає слову 
шишка.

а) OO

б) OO

в) OO

2. Пiдкресли букви, що позначають приголоснi 
звуки у словах:
горiшок, весло, кущ, думка.

3. Склади модель поданого речення.
Затанцювали в повiтрi снiжинки.
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а) розповiдне;  б) спонукальне;

    в) питальне.
3. Встанови зв’язок слiв у реченнi.

Снiг блищить ясним кришталем.

Снiг (що робить?)          ;

блищить (чим?)                  ;

кришталем (яким?)          .

4. Склади речення за поданою схемою.

Що робить? Що?

Як? Який?



25

ÒåñÒ 7. СëÎВà, ÙÎ ÎÇНàЧàþТü 
НàÇВè ПРåäМåТiВ (iМåННèêè)  I-Â

1. Доповни речення.
Слова, що є ... , вiдповiдають на питання 

хто? що?

а) Назвами ознак;

б) назвами предметiв;

в) назвами дiй.
2. Підкресли iменники.

Зима, зимовий, зимонька, зимувати, зимів-

ля, липа, липка, липневий, липень, липовий.
3. Утвори iмена, додаючи лiтеру.

...еонiд, ...льга, ...ван, ...алинка.
4. Кожне словосполучення замiни одним словом, 

близьким за значенням.
Лiсовий сторож — ... 

а) бригадир;

б) шофер;

в) лiсник.

Маленька дiвчинка — ... 

а) хлоп’я;

б) дитина;

в) малеча.


