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До уроку 1 (вправи1–6)

1.	 Прочитай.	Спиши	перше	речення.	Назви́	перші	літери	
кожного	слова.	Побудуй	звукову	модель	одного	із	виді-
лених	слів	(на	вибір).	
На зеленій гілці пташка співала. Мила, звучна спі-

ванка сад звеселяла. (Марійка Підгірянка)

2.	 Прочитай	і	спиши.	Підкресли	у	словах	всі	букви	о. Що	
ти	знаєш	про	звук, позначений	буквою	о? 
Та зловила дівчинка пташку співучу, посадила в кліт-

ку блискучу. І дає їй їсти, водичку носить. (Марійка Під-

гірянка)
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До уроку 2 (вправи 7–11)

1.	 Спиши	 наведені	 пари	 слів.	 Підкресли	 букви,	 якими	
вони	 відрізняються.	 Охарактеризуй	 звуки,	 позначені	
цими	буквами.
Білка — гілка;
сито — жито;
лапка — шапка;
сир — мир.

2.	 Прочитай	 і	відгадай	загадку.	Відгадки	запиши.	Побу-
дуй	звукову	модель	одного	із	слів-відгадок.
З «К» — в дівчини на голові.
З «Р» — виблискую в траві.
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До уроку 3 (вправи 12–15)

1.	 Пригадай	і	запиши	якнайбільше	слів,	що	починають-
ся	літерою	д.	Чи	використаєш	ти	для	написання	цих	
слів	велику	літеру?	Обґрунтуй	свій	вибір.

2.	 Прочитай.	Спиши	перше	речення.	Підкресли	у	ньому	
літеру,	яка	повторюється	в	кожному	слові	 і	позначає	
голосний	звук.

ДВІ КІЗОНЬКИ
Стрілося дві кізоньки на вузенькій стежечці. З одно-

го боку стежечки глибокий рів, а з другого — висока та 
крута гора. Розминутися ніяк не можна...

Михайло Коцюбинський
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До уроку 4 (вправи 16-20)

1.	 Прочитай	і	відгадай	загадку.	Побудуй		звукову	модель		
слова-відгадки.	Запиши	назви	інших	птахів.	Чи	живуть	
вони	у	твоїй	місцевості?

Хто гнізда свого не має,
яйця іншим підкидає?

2.	 Встав	пропущені	літери,	щоб	вийшли	назви	квітів.	За-
пиши	утворені	слова	за	абеткою.	Назви́	свої	улюблені	
квіти.

т ю ь п н м к а р и с

До уроку 5 (вправи 21-25)

1.	 Розшифруй	 назви	 риб.	 Запиши	 їх	 за	 абеткою.	 Серед	
записаних	слів	вибери	те,	в	якому	звуків	більше,	ніж	
букв.		Підкресли.	Доведи	свій	вибір.
Оньку, каЩу, каулА.
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2.	 Запиши	чотири	імені,	що	починаються	першими	літе-
рами	абетки.	Яке	правило	об’єднує	ці	слова?

До уроку 6 (вправи 26–31)

1.	 Прочитай	вірш.	Запиши	назву	країни,	в	якій	ти	живеш.	
Побудуй	звукову	модель	записаного	слова.

Де й коли, скажу не нині,
а брехати я не звик, —
жив, було, в одній країні
цар, хитрун і чарівник
    Володимир Лучук

2.	 Прочитай	вірш.	Випиши	імена	за	абеткою.	Пригадай	
ще	два-три	імені,	запиши	їх	в	абетковій	послідовності.

Скажу вам по секрету,
великому секрету,
найбільшому секрету
(нікому б не сказав):
Сашко відкрив планету,
нечувану планету!
І він оту планету…
Іринкою назвав.
     Василь Струтинський


