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                                              Умовні позначки

   —  Давай почаклуємо.

   —  Цікаво знати.

   —  Запам’ятай.

   —  Прочитай.

   —  Попрацюй над вимовою.

у посібнику запропоновано вірші, загадки, оповідання, ігри до всіх букв 
української абетки, а також цікаві малюнки, відомості про побутові речі, які 
оточують дітей.

Використання цього матеріалу допоможе вчителю створити творчу 
атмосферу на уроках навчання грамоти, урізноманітнити й пожвавити 
навчальний процес, сприятиме розвитку зв’язного мовлення та фонетичного 
слуху у дітей.

для вчителів початкових класів, вихователів дитячих садків і дбайливих 
батьків.
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Аа
Акула азбуку купила,
акуленят маленьких вчила
алфавіт від «А» до «Я»,
абетку знає вся сім’я!

Алла стала на алеї —
«А» малює на асфальті.
Аза лащиться до неї, 
алфавіт пора вивчати. 

А-а-а-а, люлі,
спить дитя у люлі.
В ніжках місяць дрімає,
у віконці зірка сяє,
сріблом казка мерехтить —
янголя в колисці спить.

«Ау! Ау!» — Антон кричить.
«Ау!» — з гущавини біжить.
«Ау!» — між сосен опинився.
«Ау!» — Антосьо заблудився.

Ангел крильця розгорнув —
сон дитину огорнув.
Спи, малесеньке дитятко,
стереже сон янголятко.
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Як звати дівчинку?
Мама дочку колисала,
колисаночку співала.
У колисці спала
малесенька... (Віра, Соня, Лариса, Алла)

Де живе пінгвін? 

Австралія, Азія, Америка, Антарктида, Африка. 

Розмісти фрукти на гіллі рослин, з яких їх зривають.

 

Антарктида — це материк, покритий кригою. В Ан-
тарктиді проживають тварини, що мають густе ху-
тро, пір’я, а також товстий шар підшкірного жиру. 

Це кальмари, кити, моржі, пінгвіни. Всього відомо вісім 
видів пінгвінів. Запам’ятай, це — птахи, хоча їхні крила 
схожі на плавці. Отож, літають вони тільки у воді. 
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    Гуси-гусенята,
    ген, господар на городі.
    ґелґотати і ганяти 
    гусакам на грядці годі!

га го гу гі ги ге

аг ог уг іг иг ег

            Голуб
        Біля хати голуб сів,
        у дворі затуркотів.
        — Гуль-гуль-гуль! — спішу до нього, - 
        Хочеш, хлібчика смачного? 

        Горобчик
Весело стрибає,
«Цвірінь-цвірінь!» — співає.
Дівчинка чи хлопчик?
Та ні ж бо, це ... . 

 Що росте на цьому полі?

 Гг
-ге -ге -ге -ге -ге -ге
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 А що росте на цьому дереві?                                

 Хто заліз у горох?                          А хто сів на грушу?

   «Го-го-го!» — кричить гусак.
   «Гу-у-ль!» — співає голуб так.
   «Га-го-гу! Ге-гі-ги» — 
   чути співи навкруги. 

 Розмісти кожного зі звірят на своєму місці. 
 Літера «г» підкаже тобі правильне рішення.

	 	 	 Я найважчий від тварин усіх?

	 	 	 Я ношу на носі  ріг.

	 	 	 Я звичайний звір... хоча, 

       ношу в сумці дитинча.  

г

г

г
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Які з літер «з», «с», «п», «т» можна додати до слова ім’я, щоб 
отримати нові слова? Запиши утворені слова у клітинки.

    

     Читаємо разом.

На подвір’ї голуб’ята п’ють воду. У цей час у коморі 
ластів’я в’є гніздо під балкою. А горобчик дзьобиком 
пір’ячко розпушує.  

 Утвори словосполучення.

   Гусяче         ,  , сухий         ,  духмяна           .

Мама повчає сина:   
— Запам’ятай, дитино,
усе, чим земля багата:
любисток, полин і м’ята,

і гори, поля і ріки —
усе це твоє довіку.
Плекай і шануй, мій сину,
ласкаву свою Україну.

 Як частинку нашої стопи перетворити не запашну 
лікарську траву?

Якщо слідкувати за поведінкою в’юна, можна пе-
редбачати погоду. На негоду в’юн опускається на 
дно водойми і залягає там. Коли погода поліпшу-

ється, він знову оживає, піднімається вгору й енергійно 
плаває.

п’я

?

та
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віршована абетка  

А — це курінь біля дому.
О — це бублик з гастроному.
Ш — мої малі граблі.
І — це квітка на столі.
Г — зітнулися доріжки.
Л — це крок ступають ніжки.
П — це лавочка вузенька.
Д — будиночок новенький.
Х — навхрест лягли стежини.
Н — середина драбини.
Ф — взялися руки в боки.
Ї — звірятко чорнооке.
Т — татусів молоточок.
Ж — повзе жук в холодочок.
Ь — м’який знак, на нитці вузлик.
«Р-р-р!» — гарчить сердито Тузик.
Ю — це вишенька для мене.
К — розвернута антена.
М — Маринка і матуся.
И — Ой! Блискавки боюся!
«З-з-з!» — співає мала бджілка.
Е — незграбно росте гілка.
Я — моя подружка Яся.
В — поважний дядя Вася.
Ч — гачок для вудки тата.
«Ц-і-п!» — скликаються курчата.
Й — це йод на мою ранку.
Щ — це щипавка на ганку.
Б — улюблена бабуся.
Є — Євгенія, матуся.
С — це місяць в небі синім.
У — початок України.
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