Завдання для 1 класу
Вправа 1 «Відгадай слово»:
Предмет, який захищає від забруднення одяг (фартух)
Наша країна (Україна)
Предмет, який захищає від дощу та сонця (парасолька)
Тварина з голками (їжак)
Столиця України (Київ)
Предмет, за допомогою якого можна провести рівну лінію (лінійка)

Вправа 2 Вилучи зайве слово:
Ведмідь, лисиця, лелека, вовк.
Огірок, капуста, морква, цукерка.
Лялька, зошит, ручка, пенал.
Сорока, дятел, олень, ворона.

Вправа 3 Слова – анаграми:
кжаї (їжак), бьозд (дзьоб), рукоц (цукор), макгу (гумка), кіря (якір),
рпаіп (папір), хртфау (фартух), сьдуді (дідусь), ньлео (олень).

Вправа 4 Слово «навпаки»:
аторов (ворота)
акдагаз (загадка)
ялузоз (зозуля)
агурдоп (подруга)
акритавк (кватирка)
алождб (бджола)

Вправа 5 Впіймай слово:
Учитель читає слова, серед яких є словникові. Діти плескають в

долоні, коли чують словникове слово.

Вправа 6 «Веселі сходинки»:
Вписати букви так, щоб отримати словникові слова.

П
П
П
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А
І
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(парасолька, посередині, подруга, папір)

Вправа 7 Збери слова:
Зо

ро

ся

Ле

зу

та

Во

ле

ля

Ба

бу

ка

(зозуля, лелека, ворота, бабуся)

Вправа 8 Використання загадок, відгадками до яких є словникові
слова

Вправа 9 Виконання звуко-буквеного аналізу словникового слова
Вправа 10 Виписати двоскладові, трискладові слова
Наприклад:
вліт-ку

за-гад-ка

ляль-ка

цу-кер-ка

па-пір

о-лі-вець

гум-ка

под-ру-га

Вправа 11 Підкреслити букви, що позначають голосні або приголосні
звуки
Наприклад: кватирка, виразно, Україна
українська, джміль, дідусь

Вправа 12 Використання ребусів, кросвордів зі словниковими
словами:
2

1 – Колючий клубочок
Прибіг у садочок (Їжак)

1

2 – У пароплава на борту
Я висну в будь-яку погоду,
2
А тільки з’явимось в порту Я першим кидаюсь у воду (Якір)
3
1

1 - Птах великий і красивий,
Чорний або сніжно – білий.
Гострий дзьоб, тоненькі ноги.
Повернувсь з далекої дороги.
(Лелека)
2 - Зранку, вдень і надвечір’я
Облітаю ліс уздовж і вшир я.
Знесу своє яєчко
У чуже якесь гніздечко.
Легко всівшись на суку,

Я роки лічу: ку-ку!
(Зозуля)
3 - Білий, як сніг,
У пошані у всіх,
До рота попав,
Там і пропав.
(Цукор)

Вправа 13 Виписати слова з наголосом на першому, другому,
третьому складі:
Наприклад:
гумка

папір

олівець

гудзик

дідусь

посередині

Київ

фартух

парасолька

якір

зозуля

Україна

Вправа 14 Записати слова в алфавітному порядку:
Наприклад: їжак, влітку, подруга, олень, якір, бабуся
Бабуся, влітку, їжак, олень, подруга, якір

Вправа 15 Знайти і обвести словникові слова
Наприклад:
прноаглввиразноолвнктсгзагадкаитчсівцудзьобжєхзїєїлелекаєїйїіяяюфУ
країнаььогкдбцукеркаєїжхз

Вправа 16 Продовжити словникові слова:
Воро.., пара……, дзи.., загад.., леле.., ляль.., фар…, цукер… гум…

Вправа 17 Знайди слово до схеми:

дідусь
папір
олень

=

∙

=

∙

−

якір

Вправа 18 Розгадування мовних загадок – жартів:
1. Яке слово твердить, що воно – дитяча хвороба? (Якір)
2. У небі одна, у землі немає, у бабусі дві, у дівки немає. (Буква б)
3. Букв аж п’ять, а звуків – три. Що за слово? Добери. (Дзьоб)

Вправа 19 «Відгадай слово»:

1, 2 – перший склад слова задача;
3, 4 – перший склад слова газета;
5 – буква, що позначає перший звук у слові думка;
6, 7 – перший склад слова картина.
(загадка)

1, 2- перший склад слова зошит;
3,4 – перший склад слова зупинка;
5,6 – перший склад слова лялька.
(зозуля)

1 – буква, що позначає голосний звук у слові дім;
2, 3 – перший склад слова м’ята
(ім’я)

Вправа 20 Встав голосні, прочитай слова:
Б...б...с..., з…г…дк..., л…л…к…, н…в…й, п…п…р, п…др….г…, ф…
рт…х

Вправа 21 Запиши слова, в які потрібно вставити букву а:
В...р...та, з…г...дка, б…буся, подруг..., з…зуля, н…вий, п…пір, п…р…
солька, виразн….

Вправа 22 Прочитай слова,закресливши всі букви л, н:
лнбаллбуннся (бабуся)
воннрллота (ворота)
лнплондлруннглла (подруга)

Вправа 23 Знайди правильну букву:

з . зуля

б . буся
кв . тирка

ф . ртух

а

о

в . рота
п . пір

Вправа 24 «Читалочки-складалочки»

н . вий

Ле

ле

Лі

ній

Цу

кер

ка

Вправа 25 «Яка буква загубилась?»
Бджоа, зозуя, оень, вітку (буква л)
Гума, загада, лінійа, ляльа, яір (буква к)

