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Цей буквар належить 

 

Нумо літери вивчати,
щоб цікавинки читати!

Умовні позначення

попрацюй у парі

попрацюй у групі

обговори з класом
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Наш прапор
1. Послухай або прочитай уривок із вірша. 

Прапори́

Ось великі прапори́ 
все трі-по́-чуть нам згори́
про наш рідний край:
“Бать-ків-щи́-на в нас одна —
мила, рідна сторона, 
за́вжди па-м’я-тай.

Ми — дер-жав-ні пра-по-ри,
вічні наші ко-льо-ри —
з неба і землі:
синє — чисті не-бе-са,
жовте — то ланів краса, 
що да-ру-ють хліб”.

Сашко Дерманський

3. Подивись відео про україн-
ський прапор. Що допомагає за-
пам’ятати інформацію? 
svitdovkola.org/um1/media3

2. Де і коли ви бачили українські прапори? Що тоді від-
чували?

ТИЖДЕНЬ 6 v БАТЬКІВЩИНА

https://svitdovkola.org/um1/media3?ref=um1
https://svitdovkola.org/um1/media3?ref=um1
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Моя бібліотечка

4. Розфарбуй Державний Прапор України. Що симво-
лізують його кольори? Обведи це на малюнках. 

5. Склади звукову схему слова “прапор”. 

6. Повправляйся в письмі. 

7. Як ти виконував / виконувала завдання? Познач.

повільно швидко
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Літера Н, звуки [н] і [н']

Н н
(ен)

1. Прочитай буквосполучення підряд, через одне, че-
рез два, з кінця. 

ни на но ні ин он ан ін ном

Н відкрила ноутбук
і взяла́ся до наук.

2. Назвіть слова, у яких звук [н] на початку, у середині, 
у кінці. Позначайте кожне слово рискою у відповідному 
вагончику. Яких слів вдалося дібрати найбільше? 
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3. Розглянь зображення та з’єднай кожне з відповід-
ним написом. У деяких словах пропущені літери. Що 
допомагає їх прочитати?

4. Продекламуйте вірш “Прапори” (с. 4), 
крокуючи. 

5. Повправляйся в письмі. 

6. Як ти виконував / виконувала завдання? Познач.

лан лин _ном ма_ина

повільно швидко
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Ділимо слова на склади

1. Обведи склади. Чи бувають склади з одним звуком? 

3. Позначте  правильні звукові схеми слів. 

2. Назвіть зображене. Позначте кількість складів у кож-
ному слові рисками: |, ||, |||, ||||.

Пригадай! Склад — це частина 
слова, яка вимовляється одним 
поштовхом повітря. Склад завжди 
містить один голосний звук. 

на   ін   н   мла   ол   о   л   ми   мн   или
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7. Як ти виконував / виконувала завдання? Познач.

4. Поділ на склади допомагає прочитати довгі слова. 
Потренуйся. Підкресли слова, які називають дії.

5. Пограйте: нехай хтось називає слова, а решта про-
плескує стільки разів, скільки в цих словах складів. 

ма-ли-на мо-ло-ли на-ли-ли ли-мо-ни

6. Повправляйся в письмі.

повільно швидко
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Мовна казка

Як літери у склади гралися
1. Послухай казку.

Нова гра
Коли букви були ще маленькими, Граматика стала 

вчити їх утворювати склади:
— Любі літери, зараз ми пограємо в цікаву гру. Вона 

називається “Склад”.
Розумниця літера Р аж засяяла:
— Знаю! Склад — це місце, де зберігають речі. 
Граматика погладила розумничку по голівці:
— Так! Але є ще інший склад — частина слова. 
Метушлива М застрибала навколо Граматики:
— Я — склад! Я — частина слова “мама”.
— Не квапся, люба. Склад — це частина слова, яка 

вимовляється одним поштовхом повітря і містить го-
лосний звук.

М заметушилася, підбігла до А і схопила її за руку: 
— А це склад?
— Так! Молодці!
Інші букви, що позначають приго-

лосні звуки, теж стали в пари з дру-
зями, що позначають голосні. 

— А можна я буду першою? — спи-
тала А.
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Мовна казка

Граматика погодилася. І букви 
вишикувалися в нові склади.

Гра припала всім літерам до душі. 
Вони досі в неї грають!

2. Пограйте в гру “Склад”. Підготуйте картки з літера-
ми. Під музику рухайтеся класом, а коли вона стихне, 
візьміть за руку того, хто поруч. Чи утворився склад? 
Якщо так — стійте, ні — присядьте. 

3. Назви зображене. Познач кількість складів у кожно-
му слові рисками: |, ||, |||. 

5. Як ти виконував / виконувала завдання? Познач.

4. Повправляйся в письмі. 

повільно швидко
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Читалочка

Символи України
1. Збери колекцію українських символів. 
Прочитай доріжки, які з’єднують однакові 
зображення.

ни но на ні мо

ин он ан ін ам

нин нан нон лон лом

мил мал лим мол мин

мни мла мно млі мна

2. Повправляйся у з’єднанні літер. 
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Читалочка

3. Запиши доріжку буквосполучень, а однокласник / од-
нокласниця нехай знайде та зафарбує її в таблиці.

4. Роздивись і прочитай комікс.

5. Оберіть речення, створіть до нього 
малюнок та презентуйте його. 

Ми мали лимони. Ми мили милом лам. 

Мамо! На! 
О!

Мамо! 
Мало!

О!

На! На!

О-о!

Мамо! 
Мало! 

О-о-о!

1 3

5 6

2

4

Мало?
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Як бути підприємливими?
1. Послухай або прочитай вірш.

Бурундуко́ва сім’я
В гу-сто-ліʹ-ссі коло га́тки
бу-рун-дук бу-ду-є хатку.
Цілий день його со-ки-ра
ве-се-лить птахів і звіра,
цілий день, цілий день
тільки й чути —  
  “дзень!” та “дзень!”.
А малі бу-рун-ду-ча-та
із борі́в несуть до тата
і гри-боч-ки, і го-рі-хи...
А стара бу-рун-ду-чи́-ха
ці гри-боч-ки цілі дні
на ши-ро-кім сушить пні.

Михайло Стельмах

Га́тка — настил з гілок для переходу 
через болото. Бір — сосновий ліс. 

ТИЖДЕНЬ 7 v МИ — ПІДПРИЄМЛИВІ

2. Які слова описують родину бурундуків? Доведіть 
свою думку рядками з вірша.

Підприємливі, ледачі, працьовиті, запасливі.
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Моя бібліотечка

3. Придумайте рухи до кожного рядочка вірша і вивчіть 
його напам’ять.

4. Обведи цифри, які правильно позначають кількість 
складів у словах. Склади звукові схеми.

6. Придумайте та намалюйте комікс про 
ледачих або підприємливих бурундуків.

7. Обведи  номери завдань, які тобі 
сподобалося виконувати.

5. Повправляйся в письмі. 

2  3  4 2  3  4
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Літера С, звуки [с] і [с']

1. У назвах яких плодів є звук [с]? Розфарбуй їх.

С с
(ес)

С як скибка кавуна —
соковита і смачна.
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6. Як ти виконував / виконувала завдання? Познач.

2. Прочитай. Обведи слова. Склади їх звукові схеми.

3. Зафарбуй червоним цеглинки з назвами предметів, 
а жовтим — із назвами ознак, що відповідають на за-
питання яка?. 

си   са   сі   ис   ас   ніс   лас   мас   нос   лос   мос

4. Пограйте: нехай хтось декламує вірш “Бурундукова 
сім’я” (с. 14), а інший плескає щоразу, коли чує звук [с].

5. Повправляйся в письмі.

ніс

смола

лисасосна ласа

слон саломила

сила

повільно швидко
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Е е
(е)

Літера Е, звук [е]

Е сховалась в гребінці́,
в пана е́льфа в гаманці́.

1. Познач рискою | зображення предметів, у назвах 
яких є звук [е], якщо він у кінці слова — двома рис-
ками ||.

2. Намалюй схоже завдання для свого друга чи подру-
ги. Перевір правильність виконання. 
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7. Обведи  номери завдань, які тобі сподобалося 
виконувати.

3. Прочитай буквосполучення підряд, через одне, че-
рез два, з кінця.

4. Збери зі складів слова.

5. Згадай, як впливає голосний звук [і] на приголосний, 
що стоїть перед ним. Склади схеми до слів “сало” та 
“сіло”. Чим вони відрізнятимуться?

6. Повправляйся в письмі. 

ме ле се не сен мен лен нен

ма ло

ле се

лі са

ла сі
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Т т
(те)

Літера Т, звуки [т] і [т']

Т стоїть тихенько скраю.
Табуретку в ній впізнаю.

1. Прочитай буквосполучення підряд, через одне, че-
рез два, з кінця. 

та  то  ті  ит  іт  ет  том  там  тім  тим  нат  сат  лат

2. Обведи літери, які є в назвах зображеного.

Т
А
Н

Л
І
С

Т
Н
Е

Л
О
А
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3. З’єднай фото, слова та відповідні звукові схеми. 

4. Склади звукові схеми слів.

5. Повправляйся в письмі.

6. Обведи  номери завдань, які тобі сподобалося 
виконувати.

лист тин тато стіл
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Читалочка

Осінні пригоди
1. З’єднай листочки і плоди з одного дерева,  
прочитавши доріжки складів.

се са со сі

те та то ті

іт от ат ит

іс ес ас ис

сит сет сат сот

2. Прочитай слова. Підкресли ті, які відповідають 
на питання хто? — прямою синьою лінією, що? — пря-
мою зеленою, які? — хвилястою синьою, що робити? — 
двома зеленими лініями. 
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Читалочка

4. Прочитайте речення, оберіть одне, придумайте ко-
ротку розповідь і презентуйте її в класі. 

Ми на сосні, а Ліна ні.
Міла сіла на слона.

5. Обведи  номери завдань, які тобі сподобалося 
виконувати.

3. Роздивись і прочитай комікс.
 Сіно 

О!

О, сіно!
Носи сіно!

Ні!

Алло, лама? 

Ламо, носи сіно!
А нам?

1

3

5

2

4

6
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На-ду-мав якось давній чоловік по-бу-ду-ва-ти 
будинок. Але ва-же-ле́з-ні де-ре-в’я́-ні коло́ди са-
мо-ту́ж-ки під-ня-ти вкрай складно. Що ж робити? 
Штовхнув їх чоловік — і вони по-ко-ти́-ли-ся. Так люди 
дізналися, що все кругле може котитися. Від-ру-ба́в 
чоловік час-ти-ну де-ре-в’я-но-ї ко-ло-ди, і з’я-ви-ло-
ся перше ко-ле-со. Тоді він зробив іще одне колесо 
і змай-стру-вав візок. Це від-кри-ття значно по-лег-
ши-ло людям життя.

2. Як люди в давнину обходилися без колеса? Де його 
використовують зараз?

ТИЖДЕНЬ 8 v ТЕХНІКА, 
ЯКА ДОПОМАГАЄ

Відкриття
1. Послухай або прочитай текст.

Винайдення колеса
Уривок з енциклопедії Олени Ульєвої  

“Великі відкриття та винаходи”
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Моя бібліотечка

4. Подивись фрагмент пізнавальної передачі 
про колесо “Світ чекає на відкриття”. Для кого 
створена передача? Як автори показують, що 
події відбувалися в давнину? 
svitdovkola.org/um1/media4

5. Повправляйся в письмі. 

6. Які емоції подарував тобі цей урок? Обведи. 

3. Домалюй колеса та розфарбуй транспорт.

https://svitdovkola.org/um1/media4?ref=um1
https://svitdovkola.org/um1/media4?ref=um1
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Визначаємо наголос
1. Прочитай. Скільки складів у кожному слові? Який 
склад наголошений? Зафарбуй.

2. Обведи зображення, назви яких мають наголос на 
другому складі.

мама
тато

сіли
сало

село
малі

слони
лимон

3. Поспостерігай, як наголос змінює значення слова.

4. Назвіть зображене. На який склад падає наголос? 
Познач рискою | ті плоди, у назвах яких наголошений 
перший склад, двома рисками || — ті, у яких другий.

зáмок замόк
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5. Якому слову із завдання 4 
відповідає ця звукова схема? 
Намалюй цей плід.

6. Склади звукові схеми двох слів із завдання 4 та по-
знач наголос.

Наголошуй правильно. 
Тут багато маши́н,

всім потрібен бензи́н.

7. Повправляйся в письмі. 

8. Які емоції подарував тобі цей урок? Обведи. 
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Мовна казка

Поставте наголос на місце!
1. Послухай казку. 

Плутанина

Пишеня ще солодко спало, коли голосно теленькнув 
телефон — прийшло смс-повідомлення: “Терміново! 
Допоможи! Потрібен новий замок”. 

Авторка цього дивного повідомлен-
ня, матуся Граматика, зазвичай була 
чемнішою і спокійнішою. Тож Пишеня 
зрозуміло, що справа серйозна, і мер-
щій почало збиратися. Аж раптом роз-
гублено зупинилося:

— Що ж саме потрібно Граматиці? 
Новий зáмок? Чи новий замόк? Одна справа купити 
новий замόк, і зовсім інша — побудувати новий зáмок.

Пишеня швидко зметикувало, як дізнатися, що ма-
туся мала на увазі. 

За мить у телефоні вже звучав схвильований голос:
— Алло! Звісно, мені потрібен 

замόк! Хоча, якщо не розв’язати 
проблему негайно, може знадо-
битися й новий зáмок! Наголос 
перестав слухатися і робить що 
заманеться. Слова ображаються 
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Мовна казка

на нього. Привези, будь ласка, новий замόк, щоб за-
кріпити Наголос там, де потрібно.

Пишеня поспішило на допомогу матусі Граматиці. 
Їм пощастило домовитися з Наголосом. Але він пого-
дився бути слухняним лише за умови, що першоклас-
ники виконають його завдання без помилок.

2. Щоб Наголос більше не бешкетував, правильно на-
голоси слова. Познач рискою | ті зображення, у назвах 
яких наголошений перший склад, двома рисками || — 
ті, у яких другий.

4. Які емоції подарував тобі цей урок? Обведи. 

3. Повправляйся в письмі.
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Г г
(ге)

Літера Г, звуки [г] і [г']

1. Прочитай. У яких складах приголосний звук пом’як-
шений? Обведи їх.

2. Придумайте слова, у яких є склади із завдання 1. 

3. Знайди та обведи слова. Скільки в них складів?

га го ги гі ге аго гіг гег гті гто

гіліс гилис галас гелес голос 
гнум гнім гним гном гнем
монго менго мінго манго минго

Г в годиннику сховалась.
— Ги-ги-ги! — собі сміялась.
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4. Склади схему одного зі слів із завдання 3, а твій 
друг / подруга нехай здогадається, яке саме це слово.

5. З’єднай звукові схеми слів із малюнками. Обведи 
зображення, у назвах яких звук, що позначає літера г, 
стоїть у середині слова. Визнач, твердий він чи пом’як-
шений. Постав наголоси на схемах.

6. Повправляйся в письмі. 

7. Які емоції подарував тобі цей урок? Обведи. 
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Читалочка

До гномів на гостину

га го гі ги

ге гон ган гін

гит гет маг мог

мег міг миг огн

агн игн ігн егн

1. Прочитай доріжки буквосполучень, які з’єднують од-
накових гномиків.

2. Прочитай. Знайди та обведи слова, які відповідають
на питання що робили?.



33

Читалочка

4. Прочитай. Зверни увагу, як змінюється слово “гном” 
під час звертання. Потренуйся правильно звертатися 
до своїх шкільних друзів. Як змінюються їхні імена?

5. Які емоції подарував тобі цей урок? Обведи. 

3. Роздивись і прочитай комікс.
Нема солі

1

3

2

4

Нема солі. Ого!

Мені малини… Лимон, 
ананас і сім манго!

А солі нема!

Гноʹме, не мни манго!
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Бути грі!
1. Послухай або прочитай вірш.

Футболісти

ТИЖДЕНЬ 9 v СВІТ ГРИ

На широкому дворі
бути грі! 
  Бути грі!
Тут збираються  
   у колі
вірні друзі-школярі:

он Микола,  
  що ніколи
не спізнився ще ніде,
два Трохи́ми- 
  по-бра-ти́-ми,
а за ними Гриць іде,

за Михайликом —  
    Іванко,
і Степанко-побіга́нко,
і Сергійко-всеумі́йко,
і Горді́й —  
  вже тут як стій!

Підбіга сюди й Захар:
— Де ж Тарасик- 
   воротар?!
Досі він не вибіг з хати!
Доки будем 
  ле́жня ждати?

Гей, пішли!
Почали
м’яч-поска́ч
ганяти!

Володимир Лучук
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3. Які прізвиська отримали у вірші хлопчики? А м’яч? 
Чому? Придумайте доброзичливі римовані характери-
стики казковим персонажам чи предметам навколо.

4. Подивися фрагмент мультфільму 
“Козаки. Футбол”. Як можна зрозу-
міти емоції персонажів, якщо вони 
не говорять?
svitdovkola.org/um1/media5
5. Збери літери у слова. Запиши їх. Скільки літер у кож-
ному слові? Скільки складів?

Моя бібліотечка

2. Скільки дітей зібралися 
грати у футбол? Намалюй 
стільки ж м’ячів. Чи справед-
ливо, що хлопчики почали 
гру без Тараса?

6. Обведи номери складних для тебе завдань.

г
і

м
н

с н
і

г

м л
и

н

г
н

о
м

https://svitdovkola.org/um1/media5?ref=um1
https://svitdovkola.org/um1/media5?ref=um1
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Літера Ґ, звуки [ґ] і [ґ']

Ґ ґ
(ґе)

Ґа́нок — прибудова перед 
входом до будинку. 

Ґа́зда і ґазди́ня —  
господар і господиня.

1. У народі кажуть: “Де ґазда не ходить, там хліб не ро-
дить”. Як ви розумієте це прислів’я? Наведіть приклади.

2. Прочитай букви і порівняй вимову звуків. 

г – ґ г – ґ г – ґ

Ґулю буква Ґ набила
через те, що ґав ловила.
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Звук [г] утворюється глибоко в глотці, 
а [ґ] — на задній частині язика. Вимовляй 
їх по черзі, тримаючи долоню на шиї. 
Ти відчуєш, як по-різному утворюються ці звуки, 
і не будеш сумніватися, яку літеру писати.

3. Прочитай. Обведи склад, у якому приголосний звук 
пом’якшений.

4. Повправляйся в письмі.

ґа ґо ґи ґі ґе аґ оґ іґ иґ еґ

Запам’ятай, у яких словах звучить [ґ], а не [г].

5. Обведи номери складних для тебе завдань.

ґедзь ґу́дзик ґа́ва дзи́ґа ґу́ля ґра́ти
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Вимова звуків [г] і [ґ]
1. Потренуйся правильно вимовляти звук [г]. Розкажи, 
що ти бачиш на малюнках. Обведи літеру г.

2. Склади звукову схему на́зви городини із завдання 1. 
Поділи на склади, познач наголос.

гном  
гарбу́з

гори́ла 
граблі́   гілки́

гавкає  
груші

тигр  
газета

3. Перепиши буквосполучення. Назви́ слова із завдан-
ня 1, у яких вони є.

Запам’ятай правильний наголос.

Не великі й не малі, 
у садку лежать граблі́.
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ґа́ва 
ґу́дзик

ґазди́ня 
а́ґрус

дзи́ґа 
ґа́нок

ґра́ти 
ґелґота́ти

4. Потренуйся правильно вимовляти звук [ґ]. Розкажи, 
що ти бачиш на малюнках. Обведи літеру ґ.

5. Склади звукову схему на́зви птаха із завдання 4. 
Поділи на склади, познач наголос.

6. Перепиши буквосполучення. Назви́ слова 
із завдання 4, у яких вони є.

7. Виберіть одне слово зі звуком [г] і одне з [ґ]. Що 
вони називають? Придумайте, як поєднати це в ма-
люнку. Презентуйте роботу в класі. Стежте за вимовою 
звуків.

8. Обведи номери складних для тебе завдань.



40

Літера К, звуки [к] і [к']

К к
(ка)

1. Прочитай. Обведи склад, у якому літера к позначає 
пом’якшений звук.

ка    ак    ки    ик    ко    ок    ке    ек    тка    тко    тки

2. З’єднай звукові схеми слів і відповідні малюнки.

Як козак, струнка ця К,
що танцює гопака.

3. Опишіть кота або кита за допомогою слів — назв 
ознак. 

кіт кит
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4. З’єднай зображення і слова. Підкресли слова, у яких 
наголошений перший склад.

солома

ломака

калина

малина

килим

молоко

5. Повправляйся в письмі. 

6. Обведи номери складних для тебе завдань.
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Читалочка

Граємо разом
1. Прочитай доріжки буквосполучень, що з’єднують 
предмети, призначені для однієї гри. 

2. Повправляйся у з’єднанні літер.

ка ко кі ки

ке нок нак нік

кит кет кат кіт

мег міг миг огн

агн игн ігн егн
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Читалочка

3. Зберіть слова в пари та запишіть найкумедніші з них.

4. Роздивись і прочитай комікс. 

 Ліки 

милі
лисі

ситі
сонні

оси
гості

соми
гноми

5. Обведи номери складних для тебе завдань.

1

3

2

4

Гик!.. Гик!..

Гномик намок.

Ліки — калина і ласка.

Кисле!
Мені какао і кіно!
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Хто створює вистави?
1. Послухай або прочитай текст.

Художники у театрі
За матеріалами журналу “Джміль”

Театр — це диво, яке змушує нас сміятися, плакати, 
хви-лю-ва-ти-ся за героїв чи радіти їхнім перемогам. 
Хто працює в театрі і створює все те, що ми бачимо на 
сцені? 

Окрім акторів та ре-жи-се́-ра, над кожною виставою 
працює багато людей. Зокрема художники. 

ТИЖДЕНЬ 10 v ТЕАТР

Художник-декора́тор створює великі об’ємні деко-
рації. Пе-ре-тво-рю-є сцену на палац Снігової Короле-
ви, темний ліс чи під-вод-ний світ.

Художник-осві́тлювач програмує світло на сцені, 
добирає його яскравість, колір, спрямування. 

Художник-модельє́р створює вбрання для акторів, 
вирішує, які матеріали використати. 
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Моя бібліотечка

Гриме́р, або художник-візажи́ст, розмальовує об-
личчя акторів, враховуючи освітлення та особливості 
характеру кожного персонажа. 

2. Пронумеруй зображення художників у тому порядку, 
у якому їх згадано в тексті. 

3. Переглянь відеозапис вистави 
“Ру кавичка” у виконанні дітей. Які 
художники готували виставу?
svitdovkola.org/um1/media6 

4. Намалюй декорації до своєї улюбленої казки. 

5. Повправляйся в письмі.

6. Обведи номери завдань, які були для тебе легкими.

https://svitdovkola.org/um1/media6?ref=um1
https://svitdovkola.org/um1/media6?ref=um1
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П п
(пе)

Літера П, звуки [п] і [п']

Буква П стоїть, як парта,
промовляє: “Вчитись варто!”.

1. Прочитай. Обведи слова. Склади їх звукові схеми.

пи па по пе пі пин пал пог пес гір

2. Називайте по черзі слова, у яких 
є звук [п]. Якщо він на початку, хи-
тайте головою, якщо в середи-
ні  — плескайте в долоньки, якщо 
в кінці — тупочіть ніжками. 
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3. З’єднай зображення і слова. Постав наголоси. 

4. Яким словам із завдання 3 відповідає звукова схе-
ма? Познач  відповідні зображення. 

5. Повправляйся в письмі. 

6. Обведи номери завдань, які були для тебе легкими.

кепка 

намет 

пили 

спали 

палка 

сніп
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Р р
(ер)

Літера Р, звуки [р] і [р']

Р, мов равлик, по стеблині
лізе з хаткою на спи́ні. 

1. Прочитай. Обведи склади, у яких літера р позначає 
м’який звук.

ра  ро  ри  ре  рі  пра  про  при  пре  тре

2. Підкресли слово, яке називає обидва зображення. 

гора

кора

горе

пара
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3. Збери слова зі складів. 

5. Повправляйся в письмі. 

Ми, соми, 
на мілині. Нас пара!

Рак ніс гак. Ми — короп і лин.

6. Обведи номери завдань, які були для тебе легкими.

4. З’єднай речення з тим, хто його промовляє.

со пи

ма ли

ми ли
ра ми

гра тер

гро гра

гно спа
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Готуємося до вистави в театрі тіней! 

Наш театр

“Рукавичка” в театрі тіней 

1. Послухай або прочитай казку.
svitdovkola.org/um1/media7

Рукавичка
Уривок із казки Наталі Забіли

Рукавичка невеличка
на снігу собі лежить.
Раптом мишка тишком-нишком
з нірки вилізла й біжить.

— Ну й хатинка! Ну й дивинка!
Відгукнися — хто тут є?
Тільки голосу з хатинки
щось ніхто не подає.

Влізла мишка в рукавичку
і сама в ній стала жить.
Раптом зайчик-побігайчик
з-під ялиночки біжить.

— Ну й хатинка! Ну й дивинка!
Відгукнися — хто тут є? —
Чує зайчик: із хатинки
хтось там голос подає:

https://svitdovkola.org/um1/media7?ref=um1
https://svitdovkola.org/um1/media7?ref=um1
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Наш театр

— Є тут мишка-гострозубка.
Ну а ти хто? Що за гість?
— А я зайчик-побігайчик,
довгі вуха, куций хвіст!

Вліз і зайчик в рукавичку,
стали вдвох у хатці жить.
Раптом білка — стриб із гілки
та по стежечці біжить.

— Ну й хатинка! Ну й дивинка! 
Відгукнися — хто тут є?
Чує білочка: з хатинки
хтось там голос подає:

— Є тут мишка-гострозубка,
є тут зайчик — куций хвіст!
— А я білка — тепла шубка,
невеличка я на зріст!

Влізла й білка в рукавичку,
стали втрьох у хатці жить.
Глядь-поглядь, аж ось лисичка
попід соснами біжить.

— Ну й хатинка! Ну й дивинка!
Відгукнися — хто тут є?
Чує лиска: із хатинки
хтось там голос подає:
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Наш театр

— Є тут мишка-гострозубка,
є тут зайчик — куций хвіст,
є тут білка — тепла шубка.
Ну а ти хто? Що за гість?

— Хто ж не зна мене, лисичку,
і вигадливу, й метку? —
влізла й лиска в рукавичку,
примостилась у кутку.

Ще й кабан прибіг ікластий,
і куниця, й їжачок.
Тут і голці ніде впасти!
Скільки сміху й балачок!

2. Пригадай народну казку з такою самою назвою. Чим 
вона відрізняється від авторської? 

3. Роздивися, як влаштований театр тіней. Щоб  глядачі 
бачили тіні, треба ляльок розташувати між екраном  
і ліхтарем .
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Наш театр

4. Обери собі персонажа і змайструй ляльку. 

5. Слухай уривок казки “Рукавичка” і рухай лялькою 
так, наче вона вже на сцені. Чи тобі зрозуміло, коли 
вона має з’являтися, а коли ховатися? 

Т М Л Н С Г К П О А І И Е О Ґ

6. Повтори слова свого персо нажа, щоб 
запам’ятати їх. Поекспериментуй з інтона-
цією.  

7. Потренуйтеся показувати казку разом 
та запишіть відео для рідних.

8. Згадай усі літери, які ти вже вивчив / ви-
вчила у  1  класі, і проведи від них лінії до 
зображень, у назвах яких є звуки, що по-
значають ці літери.

9. Запиши слова з відомих тобі літер.



Алгоритм аналізу звука

Промов звук

Ротик 
відкритий

Ротик 
закритий

Чи є перепона 
на шляху повітря, 
яке ти видихаєш?

Вимовляється 
твердо?

Ні

Ні

Голосний звук

Так

Так

Приголосний звук

М’який чи пом’якшений 
звук

Твердий звук




