


Моя сім’я
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Дикі звірі

7



Свійські птахи

8



Дикі птахи

9



Транспорт

ю



Транспорт

и



Пори року



Пори року



Яке свято ^ зо б р а ж е н о  на малюнку?



Яке свято зображено на малюнку?
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мама маму
мамі мамо

мами

4

А У І О И Е

ам ум їм ом им ем 
ма му мі мо ми ме



аш уш 1LLI ош иш 
ша шу ші шо ши

Маша шум миша 
Мама і Маша 
Миша шу-шу 

Шум

25
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А У I О И Е

ар ур ір ор ир ер 
ра ру рі ро ри ре

рама Рома мир
ура Іра мур
Шура море

Рома! Шура! Іра! 
Море! Ура!



L

А У І О И Е
ан ун ін он ин єн
на ну ні но ни не

наш рана ноша наша
нам
Інна

шина
Ніна

нора
машина

Роман

У Романа машина. 
Миша у норі.
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лан мила луна
Олена

лимон
лоша малина
шило лила мило 
Ліна і Олена мили лимони. 
А Лана мала. У Лани лялька



А У I О И Е
ас ус ІС ОС ис ес
са су СІ со си се

сам ]ЖС село Саша
ліс СІНО сум сосна
роса сом сон масло
сир сало сама солила
сила слон оса носила

Он ліс. У лісі сосни.
Саша, Семен, Лариса у лісі 
У лісі лис.



А У I О И Е
ав ув ів ов ив ев
ва ву В1 во ВИ ве

він сова вуса Слава
віл нива Віра ловив
Вова слива нова ворона
Іван весло весна слово

Іван ловив сома. 
У сома вуса.
Віра рвала сливи.



рак
мак
лак
сік
рік
кулак

А У І О И Е
ак ук ік ок ик ек 
ка ку кі ко ки ке

каша лелека нірка 
кавун 
рука 
вікно 
крик

віник 
кішка 
вінок 
коса 
коник

Мишка Шуша украла сир. 
Кішка Мурка шукала мишку.

карасі
мурашка
мишка
лісок

кошик сорока

сумувала.
Шуша — в нірку. Мурка « 'І  t

_  В  ш

К  •  '



бар бік баба барвінок
бас раб боби боровик
бук лоб риба борошно
біб бик білка колобок
булка кубик Бо^ис барбарис
ба]эан бу^ан буква балабан 

Баба брала борошно і робила 
колобок і бублик.



так вата метро Тама ]эа
том тиша нитка теремок
тік торт Тарас робота
кіт тато торба корито
кит танк вітер тік-так

Тато і сини.
Тато і Антон робили теремок. 
Тарас ]зобив ворота.
Тіма — міст.
Молоток тук-тук.

33



*

ад уд щ од ид ед 
да ду ді до ди де 

Даша Діма думка
дам

ДІД

дим
дуб
дубок

долина дудка 
дірка дарунок

рщ
борода
смородин

дерево 
душ 
диво

Ворона Карлуша сиділа на дере 
Вона думала: «Де сорока?»

А сорока — на калині. 
Калина ^осте у долині.



А У I О И Е
ап уп in on ип еп 
па пу пі по пи пе 

пил пшоно половина
П1П

пара
пуп
перо
лупа

липа
парк
палка
Паша

пролісок
Поліна
Пушок
шипшина
полонинапилка

Виріс у полі колосок проса. 
Пушок пішов просо поливати. 
Поспів колосок.
Пушок висипав просо у мішок.
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А У I О И Е
аз уз із оз из ез 
за зу зі зо зи зе

зал золото ковзани
зуб зебра зошит
звірі бузок зоопарк
зубр коза озеро
зірка казка береза
Зіна зима візерунок
зорі зерно казанок

Зима. Мо^оз.
На озері лід.
У Зіни ковзани.
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ач уч іч оч ич еч
ча чу чі чо чи че

чашка читанка овечка
чабан донечка лисичка
чавун черпак сонечко
черевички чуб човен
річка дівчина квіточка
чоботи Марочка ніч

Світило сонечко. На лузі росла червона
' W '  4 » ^  V ----✓ ' w '  N ----✓ Ч _ ^  N ----✓

квіточка. Сів на квіточку метелик. 
Налетів вітер, зірвав квіточку і поніс у 
річку. Стала квітка човником. Поплив 
метелик у море.



галка
голуб

ґава
ґрати

А У I О И Е
аг уг ir ог иг ег
га гу гі го ги ге
аґ уґ іґ оґ иґ еґ
ґа ґу ґі ґо ґи ґе
гора гречка огірок
гуси гроза
грім гусак
ґроно ґрунт
аґрус ґвалт

газета 
загадка 
ґанок 
ґерлиґа

ґелґотати
Гусачок купив собі чобіток. 
Гуси на ставку голосно 

ґелґотали — ґа-ґа-ґа!



хата хек мухомор
халва хмаца черепаха
халат уха вихід
хутро мох комаха
хор вухо ховрах
муха шрох

Че^зепаха пішла в гості до хов^аш. 
Чорна xMaga заховала сонечко. 
Гроза. Mokjx). Черепаха стала під 
грибок. Там були муха і метелик. 
Під грибком сухо і весело.



Жук під жоржину повзе. 
Жабка вже там жука жде.

жаба
ж рт

ж в т

А У І О И Е
аж уж іж ож иж еж 
жа жу жі жо жи же

корж
ліжко
жир
жито
журнал

жолуД1 

жоржини 
вуж 
журба



аф уф іф оф иф еф 
фа фу фі фо фи фе 

(j)apa фікус Федір
(|)арба фото флот
футбол форма телефон 
фургон фонтан жираф 
фігура фокус фіалка 

Федір і Фросина — друзі.
Федір виростив фікус, 
а Фросина — фіалку. |
Федір показав Фросині фокус. 
Фросина подарувала Федорові 
(^арби.



А У I О И Е
ац уц іц оц иц ец 
ца цу ці цо ци це 

цар цукор сцена цимбали 
цап цегла ціна цукерка 
цех цок цирк цуцик 
суниці чорнобривці

Сашко з Грицем побували в 
цирку. Там виступали лисиці та 
жирафи. Цап возив кота.

На сцені співали собаки.
Мавпи з цегли 

будували дім.



дощ щука 
щітка борщ 
кущ щиглик

плащ
щока

Щиглик дуже гарним став. 
Щітку він собі придбав. 
Щука, щур і щиглик варили 
борщ.



край рай Софійка
йди чай гай
сойка • «_» рій

о

Йосип
йдемо йорш чайник
зайчик • • иІН1И соловей
музей чайка жай вороної

— Зайчику, зайчику, де ти був!
— У березовім гайочку, на 

зеленому горбочку.



кінь СІЛЬ лось
спить дідусь карась
окунь ось пень
ішсь лізь гість

ньо льо сьо
льон сьогодні
пеньок корольок

У лісі жив корольок.
У нього мальований дім.
У полі багато синього льону.



їжак у темнім гаї жив, 
їжачків на візочку возив. 
Він сироїжки діткам носив.

•• •• 

ЇМ 1Н
• •їж
їжа
їжак

•• « • • • • •  

1Л р 1 В 1

Київ
Україна
мозаїка

б’ї
в’ї хав 
об’ї зд 
пір’їна



Яків та Яринка яблука збирали 
і маленьку ящірку налякали.

И А - Я
ня р’я в’я 
буряк 
свято 
лисиця 
ялинка 
насіння

п ’я
м’яч
п’ята
м ’ята
пір’я
в’язка

дя ля 
дяк 
яма 
Яся 
якір 
ягня



ключ
Люда
малюю

капелюх малюк
верблюд рюкзак
слухаю
бігаю

сюди
юрта юшка

Юра зловив в’юна.
Юля Юрі варить юшку. 
Верблюд купив капелюх



Й Е - Є

Євген єнот
співає радіє
своє шукає

п єса
в’ється
прем’єра

Єнотик з козубком блукає 
квіти, жолуді збирає.



джа джу джі джо джи дже

джаз
бджола
бджілка

джерельна джерело 
джунглі джин 
ходжу джем

Бджілка.
Виручив Василько з біди бджілку. Бджілка 
хотіла напитися — і впала в бочку з водою 

Василько кинув на воду листочок 
Вилізла на нього бджілка 

обсушила крильця т< 
й полетіла..



Лісові дзвіночки.
Під кущами цілий день: 
Дзінь-дзелень, дзінь-дзелень... 
То дзвіночки лісові 
Вчать співаночки нові.

кукурудза дзеркало 
дзінь дзот
дзиґа дзусь

— і

дза дзу дзі дзо дзи дзе



палка
хата
мак
дах
чабан
Ганна
Варвара
лапа
кажан
шапка

W  ; ■ ....У*
Д Н ИИВЯВ -

ма
ша
на
са
па

цап
клас
каша
лампа
казка
карта
Слава
раб
чашка
салат

ра ва
ла да
ка за
та гца
ба жа

фара
брат
Назар
чай
мала
пара
краса
тара
Тарас
фарба
52

га
фа
ха
ца
ча

рама
халат
папка
Захар
рак
жар
загадка
Саша
каса
баба

кава 
сама 
цар 
карась 
наша 
бар 
халва 
так 
ласка 
жаба



—------------ --------- ---■

ПІП
стіл
ніс
міль
дім

МІ рі B1
ші лі ді
ні кі зі
сі ті щі
пі бі жі

вік сіль
лід сік
ШІСТЬ
кіт
бік

пісн і

хлів
пік

Г1
фі
хі
ці
чі
дні
кліп
світ
вісті
піч

Н ІЖ

ліс
рік
біль
хліб



лото
корм
торт
МОЛО]
рот

мо

ї ї  1 І1Ж

ро

-г -тяш*

во ГО
шо ло до фо
но ко зо хо
со то що цо
по бо ЖО 40

слово горб ковток слон
лоб город коло шовк
лоток лось око сором
соло корт шолом болото
сорт полк молоток вовк

, -Ad i f  'ЇШі ■

ми ри ви ги
ї м

ши ли ди фи
Ш Ж ни ки зи хи

СИ ти щи ци
пи би жи чи

пил щит мир килим лити
шити сир книжки тир лист
тин лин крик рис киш



пече
герб
пень

кущ
сум
суп

Ее
____ і ■■■ т

ме ре ве ге
ше ле де фе
не ке зе хе
се те ще це
пе бе же че

мед Семен стереже клен
серп веселе лев день
перець реве берег плете

« м .» .------------------ 1---- Г~~ —------ ----- ------

му py By 
шу лу ду
ну ку ЗУ ху
су ту шу цу
пу бу жу чу
шум сушу дуб пуп
бук зуб пуск лук
пух вус луг буду

гу
фу
Уу



З якої це казки? Продовж її.
...Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й 

питається:
— А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?
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З якої це казки? Продовж її.
... І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за 

Дюймовочкою, щоб відвести глибоко під землю, 
куди не проникало світло ясного сонця, тому що 
кріт не любив його.

Г. - X. Андерсен



З якої це казки? Продовж її.
... Прибігає зайчик назад, тремтить з переляку:
— Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, 

то розірве нас!
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З якої це казки? Продовж її.
Край лукомор’я дуб зелений,
І золотий ланцюг на нім:
І день і ніч там кіт учений 
На ланцюгу кружляє тім...

О. С. Пушкін
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Лялька під дощем
Зіна вклалася спати. А надворі почалася гроза. 

Гримів грім, з-за Дніпра насувалися чорні хмари. 
По залізному даху зашумів дощ.

Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як 
удень. Зіна побачила: на подвір’ї стоять калюжі



води, йде дощ, і — ой горе, що ж це таке? — на 
лавці, під дощем, лежить її лялька Зоя.

Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? 
Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як 
же вона не подумала про неї, коли почалася гроза?

Від цих думок Зіні стало важко і вона заплакала. 
А ще важче було від думки про те, що на лавці ле
жить під холодним дощем її Зоя...

Зіна встала з ліжка, тихо відчинила двері, побігла 
на подвір’я.

Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до 
лавки, взяла Зою, пригорнула її до грудей.

Коли Зіна відчинила двері, мама ввімкнула 
світло й широко розплющеними від страху очима 
дивилася на порожнє ліжко.

Побачивши Зіну з притуленою до дитячих гру
дей лялькою, мама перевела дух.

Вона зняла рушник, витерла Зіну, переодягла в 
суху сорочечку.

Давши рушник, сказала:
— Витри ж і Зою... Як же це ти її забула на лавці?
— Ніколи більше цього не буде, матусю...

Василь Сухомлинсъкий
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«Хай я буду ваша, бабусю...»
На краю села живе старенька бабуся Марина.
— У неї немає нікого-нікогісінько, — часто гово

рить матуся Марійці, трирічній дівчинці.
Марійка з матусею живуть через дорогу від бабусі 

Марини.



Встане вранці Марійка, гляне на бабусине 
подвір’я й бачить: сидить бабуся на стільчику, грі
ється на сонці й пильно-пильно дивиться на неї, 
Марійку.

Марійка біжить до бабусі, вітається:
— Добрий день, бабусю!
— Добрий день, Марійко, — радісно відповідає 

бабуся. — Посидь біля мене, дитинко.
Марійка посидить трохи, послухає казку. Але 

довго сидіти не хочеться. Вабить луг — скільки ме
теликів там літає. Вабить річка — який пісочок чис
тий там на березі, яка вода тепла...

Марійка збирається йти, а бабуся зітхає.
— Чому ви зітхаєте, бабусю?
— Бо нікому й слова промовити... Одна я, 

однісінька...
— Хай я буду ваша, бабусю, — тихо шепоче 

Марійка й цілує її в старечу, зморщену щоку.
— Добре, дитинко, будеш моя, — усміхається ба

буся Марина.
До вечора Марійка бігала в лузі, купалася, милу

валася метеликами. А про бабусю не забувала. 
Побігає в лузі, прибіжить до бабусиного подвір’я й 
защебече:

— Я не забула, що я ваша, бабусю! Тільки, ой, як 
у лузі бігати хочеться!

Василь Сухомлинський



Покинуте кошеня
Хтось виніс з хати маленьке сіре кошенятко й 

пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й няв
чить. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, 
дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, 
хто сміється. Хто жаліє: бідне кошенятко, та й іде 
собі.

Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало 
кошеняткові. Притулилося воно до куща та й си
дить — тремтить.

Поверталась із школи маленька Наталочка. 
Чує — нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, 
а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулося 
кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. Раде-раді- 
сіньке. D „Василь Сухомлинськии

ш Ш
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