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Міністерства освіти і науки України
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До уроку 1 (вправи1–6)

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

ванка сад звеселяла. (Марійка Підгірянка)

До уроку 2 (вправи 7–11)

	 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)

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

До уроку 4 (вправи 16-20)

	 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)

	 Запиши	чотири	імені,	що	починаються	першими	літе-
рами	абетки.	Яке	правило	об’єднує	ці	слова?
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До уроку 6 (вправи 26–31)

	 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

До уроку 7 (вправи 32–36)

	 Прочитай	 вірш.	 Випиши	 виділені	 слова	 за	 абеткою.	
Яким	правилом	ти	при	цьому	скористаєшся?

Білий дід майструє тихо
через річку білий міст.
Біла баба білим ситом
сіє біле борошно.
     Володимир Лучук
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До уроку 8 (вправи 37–41)

	 Прочитай	вірш.	Спиши.	Підкресли	слова,	що	містять	
два	склади.	Доведи	свій	вибір.

Заєць має двоє вух.
Як одним він рухає,
другим слуха вітерець,
що за полем дмухає.
         Дмитро Павличко

До уроку 9 (вправи 42–44)

	 Прочитай.	Випиши	з	вірша	назви	тварин,	поділяючи	
їх	на	склади	для	переносу.	

Íа столі чотири книжки,
груш чотири на траві,
а в стола чотири ніжки,
і чотири ніжки в кішки,
і у песика, і в мишки,
а у мене — тільки дві.
       Наталя Забіла
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До уроку 10 (вправи 45–49)

	 Прочитай.	Випиши	слова,	які	не	можна	поділити	для	
переносу	з	рядка	в	рядок.	Обґрунтуй	свій	вибір.	
Íаталя, яйце, йод, двійка, рій, йорж, осінь, чайка, 

гай, м’яч, баян, яма.

До уроку 11 (вправи 50–54)

	 Прочитай	і	спиши.	У	першому	рядку	вірша	підкресли	
літери,	що	позначають	голосні	звуки.

Чому так весело мені?
Бо вчу я звуки голосні.
Їх рівно шість. Я всі назву:
А, І та Е, О, И та У. 
       Ігор Січовик
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До уроку 12 (вправи 55–57)

	 Прочитай.	 Випиши	 з	 тексту	 слова	 з	 буквосполучен-
ням	 йо,	 поділяючи	 їх	 для	 переносу	 з	 рядка	 в	 рядок.	
Яким	правилом	ти	скористаєшся?
Жив собі на світі серйозний хлопчик Йосип. Одного 

разу в річці за гайочком він упіймав йоржа. Коли хлоп-
чик виріс, то став відважним бойовим майором.
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До уроку 13 (вправи 58–61)

	 Розшифруй	назви	комах.	Запиши	ці	слова,	постав	на-
голос.	Назви́	наголошений	звук	у	кожному	слові.	З	од-
ним	із	слів	склади	речення,	яке	було	б	початком	казки.
хаМу, лаБодж, руМаха, неСочко.

До уроку 14 (вправи 62–66)

	 Прочитай	 текст.	Спиши	виділені	 слова.	Постав	наго-
лос.	Визнач,	скільки	складів	у	найдовшому	із	записа-
них	слів.	Поясни	його	значення.

ЇЖАЧКИ
У прадавньому лісі, де розлогі дуби, жив їжак з їжа-

чихою. І було в них шестеро синочків. Дітки були такі 
манюні, що навіть голочки у них були м’якенькі.

Їжак з їжачихою виховували своїх діток слухняни-
ми і добросердними. Вони привчали братиків жити 
в злагоді.

(За Андрієм Давиденком)



10

До уроку 15 (вправи 67–72)

1.	 Прочитай.	У	першому	слові	кожної	пари	постав	наго-
лос	на	першому	складі,	а	в	другому	слові	—	на	другому.	
Плачу — плачу, мука — мука, дзвони — дзвони, на-

сип — насип.

2.	 З	однією	парою	слів	(на	вибір)	склади	і	запиши	два	ре-
чення.

До уроку 17 (вправи 79–83)

1.	 Запиши	 назви	 зображених	 квітів.	 Підкресли	 слова,	
в	яких	більше	букв,	що	позначають	приголосні	звуки.	
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2.	 Прочитай	слова,	переставляючи	склади.	Запиши.	Під-
кресли	 ті,	 які	 починаються	 і	 закінчуються	 приголо-
сними	звуками.	

КАЛОЖ       ГАЗАДКА       ЛЕÍКАДАР       ГЕБЕМОТ
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До уроку 18 (вправи 84–89)

	 Прочитай	текст,	правильно	вимовляючи	слова	зі	зву-
ком	 [ф].	Випиши	їх.	Добери	і	запиши	ще	кілька	слів,	
які	починаються	на	букву	ф.

ОХАЙÍІ ПТАШКИ
Сидить Гафійка біля віконечка, відсунула фіранку 

і милується калиною.
Аж ось «фур-р-р» — зграйка снігурів налетіла. Посі-

дали на калині і ласують смачними ягодами. А щоб не 
забруднитися калиновим соком, то почепили собі на 
грудях червоні фартушки.

Охайні пташки!

До уроку 19 (вправи 90–94)

	 Прочитай	 вірш.	 Випиши	 імена	 та	 інші	 слова	 з	 бук-
вою	ф.	Чим	вони	цікаві	для	тебе?	Поясни.

   ФУТБОЛІСТ 
Форму футбольну для Феді купили,
Федя у формі гасає щосили.
З Феліксом Федя грає в футбол,
Феліксу Федя забив уже гол.
Федя у формі старавсь недарма —
В Фелікса форми такої нема.
           Володимир Кравчук
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До уроку 20 (вправи 95–99)

1.	 Прочитай	вірш.	Випиши	спочатку	слова	з	буквосполу-
ченням	дж,	 а	потім	—	з	дз.	Виділене	слово	поділи	на	
склади.	

«Дж» і «дз» запам’ятай,
одним звуком промовляй:
джерело, ходжу′, бджола,
дзьоб, дзвіночки, дзеркала.
             Дмитро Білоус
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2.	 Запиши	 назви	 предметів,	 у	 яких	 є	 буквосполучення	
«дж»,	 «дз».	 Перше	 слово	 поділи	 на	 склади.	 Порівняй	
кількість	звуків	і	букв.

До уроку 21 (вправи 100–104)

	 Прочитай	слова.	Вибери	і	запиши	лише	ті,	що	не	мож-
на	поділити	для	переносу	з	рядка	в	рядок.	З	одним	із	
виписаних	слів	склади	і	запиши	коротке	речення.
Аґрус, дзиґа, ґазда, ґатунок, ґвалт, ґедзь, ґердан, 

ґніт, ґрати, ґрунт, ґуля, ґудзик, дзиґар.
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До уроку 22 (вправи 105–110)

1.	 З’єднай	малюнки	з	відповідними	звуковими	моделями.	
Запиши	ці	слова.	З	одним	із	них	склади	і	запиши	ре-
чення.

   O   O            O  O  
  

   O   

2.	 Прочитай	вірш.	Випиши	слова	з	буквою	щ,	поділяючи	
їх	на	склади.	Що	вирізняє	букву	щ	з-поміж	інших	літер	
української	мови?

Пішли рясні дощі. 
Ловилися лящі.
А хлопці — мов хлющі:
забули про плащі.
Та що їм ті дощі,
коли такі лящі!
        Варвара Гринько


