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У ІІ частини експериментального навчального посібника
«Буквар» продовжується робота над букварним періодом навчання
грамоти й розпочинається робота над матеріалом післябукварного
періоду, присвяченому закріпленню й удосконаленню вмінь
правильно читати українською мовою та писати, вживаючи букви
української мови. Ефективність навчального процесу за без-
печується не лише навчальним матеріалом, але й використанням
ігрових форм і методів навчання, застосуванням змагальних
прийомів (хто краще прочитає, розкаже напам’ять, запише і т.д.) та
увагою до розвитку діалогічного мовлення,  читання, грамотності
записів.

Умовні позначення:

– послухай – зверни увагу

– прочитай
 – запиши

– розкажи – склади речення

– попрацюйте в парах  – домашнє завдання

Буквар (читання і письмо): експериментальний посібник для 2
класу ЗНЗ з угорською мовою викладання (ІІ ч.) : Посібник /
Хорошковська О. Н., Повхан К. З. – К. : Інститут педагогіки, 2014. –
96 с.
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48. Буква Цц (це) – звуки [ц], [ц´] 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

цу�цик  цуке�рки горобці� 
 
 
 
 
  
 

Послу�хай. Промовля�й за вчи�телем. Ви�вчи напа�м’ять. 
 Знайди� слова�, які� мо�жеш прочита�ти.  

 

 
 

             Варва�ра Гринько� 
 

ПІ�СЕНЬКА ГОРОБЦІ�В  

Ців-ців-ців, ців-ців-ців! 
Налеті�ло горобців.  
Горобце�ва пі�сня ця  
без поча�тку, без кінця�. 
Ців-ців, ців-ців, ців-ців! 
Налеті�ло горобці�в. 

 

 

ціна�  цап цу�кор олівці� 
цирк  цапо�к  цуке�рка горобці� 
цу�цик цвіт цитри�на прапорці� 

В угорській мові 
 

Cc Cc 
cukor 

 
 
 
– 

В українській мові 
 

Цц Цц 
цукор 
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Ц ц       ЦЦЦЦ   ц ц ц ц 
цо ци цу це 
оц иц       вці       бці 
цирк             цукор 
цвіт           горобці 
Налетіли горобці: ців-ців.  
 
 цікава У вистава 
цирку.  
 
↸Ц ц      оц     ци     цві 
�цирк                     цукор                      
 
олівці                             цуцики                        
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49. Буква Цц (це) – звуки [ц], [ц´] (продовження)  

це – віде�рце цу – цу�кор ца – цап 
ці – горобці� ци – цирк цо – цо�кати 

 

 
 

     У ЦИ�РКУ 
Буди�нок ци�рку – то пала�ц з вели�ким ку�полом 

зве�рху. У вівто�рок Іва�н Царе�нко, Зо�лтан і Пе�трик 
Цимба�ли були� в ци�рку.  

На аре�ні ци�рку – кло�уни, а під ку�полом – 
акроба�ти. По�тім на аре�ну цап ви�віз двох мавп. Ті 
одра�зу полі�зли по кана�ту під ку�пол ци�рку, бо вони� 
були� акроба�тками.  

Хло�пці раді�ли та аплодува�ли. 
 

При зміні слів звук [к] змінюється на [ц´]:  
рука� – у руці�.  

 

клі�тка – у клі�тці тарі�лка − на тарі�лці 
коро�бка − у коро�бці гі�лка  − на гі�лці 
скля�нка − у скля�нці ла�вка − на ла�вці 

 
Прослідку�й, як змі�нюються зву�ки [к] − [ц′] 
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[к]-[ц]: рука – у руці 
тарілка – на тарілці 
аптека – в 
гілка – на 
коробка – у 
 були на Діти концерті.  
 
�цап                                цуцик 
 
олівці                               прапорці 

↸Цап вивіз на арену 
цирку цуциків. 
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50. Буква Ь (м’який знак) 
 
 
 
 
 
      

�Послу�хай. 

 

А хто це мовчазни�й таки�й – 
– То, – ка�жуть ді�ти, – знак м’яки�й. 
Цей знак ніко�ли не звучи�ть, 
бо він не звук. Тому� й мовчи�ть.  

 

  

– • = – • 
  

 − • = 

 

 
 
 
                      –  • = 

ма�льва кінь пень 
 

[т´] – ті, ть  
[д´ ]– ді, дь  
[н´ ]– ні, нь 
лан 
лань 

тінь, лети�ть  
ді�ти, будь 
Ні�на, кінь 
тин  
тінь 

[л´] - лі, ль  
[з´] – зі, зь  
[ц´] – ці, ць 
зліз  
злізь 

лі�то, ма�льва  
зі�рка, мазь  
ціна�, кіне�ць 
мі�лко  
міль 

  
Послу�хай. Промовля�й за вчи�телем. Знайди� слова�, які� мо�жеш 
прочита�ти. 

 

У грибо�чків, у опе�ньків 
ні�женьки тоне�нькі. 
А грибо�чки маслюки� 
ма�ють ша�почки слизькі�. 

 

    

В угорській мові 
 
– 

В українській мові 
 
ь 

кінь, тінь 
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! ь   ь ь ь     ь     ьо     ль    нь 
ть дь ль ць зь 
кінь                олень 
ведмідь               
Батько Ілька – кравець.  
 
�день                                пень 

  кінець                               палець 

 олівець                              молодець 

↸ ьь ьь  мазь   лінь   лань 
день – деньок 
пень – пеньок 
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51. Буква Ь (продовження)      

н - но л - ло т - то ц -цо 
нь - ньо ль - льо ть - тьо ць - цьо 
до ньо�го льон тьо�хкати у цьо�го 

    

         
 

    ІЛЬКО� - РИБА�ЛКА 
Ра�нок. Ілько� іде�  на о�зеро лови�ти ри�бу. По доро�зі 

зустрі�в ді�да Зінька�. Привіта�в:  
– Добри�день, ді�ду! 
– Добри�день, І�льку! Куди� так ра�но? 
– Ри�бу лови�ти.  
– А-а-а, по ри�бку?  Ну лови�, лови�. . . .  

 Розігра�йте розмо�ву в осо�бах.  
 

Послу�хай. Промовля�й за вчи�телем. Знайди� слова�, які� 
мо�жеш прочита�ти.           

Оле�нка вел�ика 

й Оле�нка мале�нька 
ходи�ли до лі�су 
збира�ти опе�ньки. 
Мале�нька Оле�нка – 
мале�нькі збира�ла, 
вели�ка – вели�кі 
у ко�шик склада�ла.  
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мальва             міль 
льон          опеньок 
олівець– олівці 
камінець-камінці 
горобець – 
хлопець – 
�   тин – тінь                       лан – лань 

 

ідуть Ольга до Ілько та  
школи.  
 
↸Оленка збирала опеньки.  
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52. Буква Сс (ес) – звуки [с], [с´] 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

сад 
сади� 

садівни�к 
сади�ти 

ліс  
ліси� 

лісни�к  
лісови�к    

сніг 
снігу�р 

 

Прочита�й, додаючи� потрі�бне сло�во.  

У САДУ� 

Сього�дні на стару� сли�ву хло�пці пові�сили  і 
ку�сень са�ла.  Незаба�ром до ко�рму прилеті�ли горобці� й 
сини�ці. А ось і снігурі�. Горобці� стриба�ли, а сини�ці 
літа�ли і цвірі�нькали. Снігурі� сі�діли на гі�лці і 
спостеріга�ли. А по�тім і вони� прилеті�ли до годівни�ці.  
 

Прочита�й споча�тку пові�льно,  а по�тім шви�дше і шви�дше. 
Ви�вчи скоромо�вки напа�м’ять.  

 
 

Сам спить собі� сом 
Спа�ти само�му  
Со�лодко со�му. 

*** 
Си�нку, принеси� си�ньку!   
Принеси�, си�ньку, си�нку! 

 

В угорській мові  В українській мові 
 

Sz sz     Sz sz 
szita 

 
–  

 
Сс Сс 

сито 

су ус 
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С с С с ас ос іс ис 
су се со са 
ца-са     цо-со        це-се 
 
село        сніг        сани 
Настала зима. Випав сніг.  
 
Сави За діда хата садом.  
 
↸С с      слива          село 
До годівниці летіли 
синиці.  
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53. Буква Сс (ес) – звуки [с], [с´] (продовження) 

 
     ВЗИ�МКУ 

Наста�ла зи�ма. Ви�пав сніг. Ста�ло хо�лодно. Семе�нко 

і Ста�сик та Окса�нка й Світла�нка наді�ли ку�ртки, зимо�ві 

і взу�ли . Вони� сі�ли на са�нки і ста�ли 

спуска�тись з гі�рки.  По�тім ді�ти зліпи�ли снігову� ба�бу. 

Усі�м було� ве�село.  

Послу�хай.  Промовля�й за вчи�телем. Ви�вчи вірш 
напа�м’ять.  

Плато�н Воронько� 
Ви�пав сніг на порі�г 
кіт зліпи�в собі� пирі�г.  
По�ки сма�жив, по�ки пік 
той пирі�г водо�ю стік. 

         
Знайди� слова�,  які� мо�жеш прочита�ти.  
 

син са�ни сніг со�ромно 
сино�к са�нки снігови�к соро�митись 
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�син                     сир                      сік 

 сорока                           синиці 

 дідусь                           сьогодні  
 
Снігурі сиділи на сливі.  
 
 
 

повісив сливу на Стас 
годівниці.  
 
↸Настала зима. Стало  
холодно.  
 
Випав сніг. 
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54. Буква Шш (ша) – звук [ш] 
 
 
 
 
 
       
  

          
 

ша�шка - ша�шки ми�шка – ми�шки мішо�к - мішки� 
ши�шка - ши�шки кі�шка - кі�шки до�шка - до�шки 

     
     

 
 

 
 

кі�шка Ма�ша ми�шка Мі�кі шпак 
 

 

 

  
кашта�н гру�ша шипши�на 

 

са – ша 
Са�ша 
ша�пка 

су – шу 
су�ша 
шу�ба 

сі – ші 
сіль 

шість 

си – ши 
си�нька 
ши�нка 

 

В угорській мові 
 

Ss Ss 
sapka 

 
 
 
– 

В українській мові 
 

Шш Шш 
шапка 
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Ш ш       шшшш  ша 
ШШШ     Шо         Шк 
ша   шо     шу   иш  ші     
школа           дошка    
шапка              шуба 
шипшина 
кішка           мишка 
 
↸ШШ    шо   ши   шк  шп 
 
Сашко пише слова у 
зошит. 

17



                                                                                                                                   

55. Буква Шш (ша) – звук [ш] (продовження) 
 

            
 

МИ ПИ�ШЕМО 
За�раз уро�к письма�. Гали�на Тара�сівна пи�ше слова� на 

до�шці. А ді�ти  пи�шуть слова� у зо�шити.  
– Да�шо, ти пи�шеш?  
– Так, пишу�.  
– У зо�шиті?  
– Так, у зо�шиті. Ти�хше. Пиши� і ти.  
– До�бре, бу�ду писа�ти.  
– Ша-ша-ша! У кла�сі ти�ша. Ми пи�шемо слова�: 

шко�ла, до�шка,  зо�шит.  
 

Прочита�й скоромо�вку.  Споча�тку пові�льно,  по�тім шви�дше і 
шви�дше. Ви�вчи скоромо�вку напа�м‘ять.    
 

   Скоромо�вка 

 Ті�тка Да�ша в дитсадку� 

 Ва�рить ка�шу в казанку�.  

 Ка�[-]е  Са�ша: – Бу�де ка�ша! 

 Кухова�рить ті�тка Да�ша.  
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У Зіни нова шуба, а у 
Сашка шапка.  
 

�кошик                    мішок                     
 
На груші – грушки.    На горішині – горішки.  
 

 
 

У  пише Шандор зошиті.  
 

↸Шандор Шіпош – шахіст. 
 
�вірш – вірші                  миша – миші  
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56. Буква Жж (же) – звук [ж] 
 
 
 
 
 
 

 

    
       

 

– Жу – жу – жу! Жу – жу – жу!  
Свою� ні�рку стережу�, 
Ка�же жук і стереже� 
Він і сам мов бу�ква “же”. 

       

 

    

жа�бка жи�то сте�жка дру�жба 
жо�лудь жи�ти ло�жка дружи�ти 

 

            

жи�то жоржи�на жо�луді 

                  

кожу�х жупа�н жиле�т 

В угорській мові 
 

Zs zs  Zs zs 
zsír, pizsama 

 
 
–  

В українській мові 
 

Жж     Жж 
жир, піжама 
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ж  ж ж ж 
жу          жа          жи 
уж         аж          ож 
Ж Ж Ж Ж 
Жи               Жа 
жук              жаба          
жінка            
книжка 
Стежка біжить до . . .      .     
 
↸У Жужі на клумбі  
жоржини. 
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57. Буква Жж (же) – звук [ж] (продовження) 
  

 
 
 
 

 
НА БОЛО�ТІ 

На боло�ті зібра�лись жуки�, жа�би і вужі�.  
– Ох,  ох,  ох – так жи�ти не мо�жна, – жа�лібно гули� 

жуки�.  
– Бу�демо жи�ти дру�жно, – зашипі�ли  пова�жні вужі�.  
– Так! Бу�демо дружи�ти! Жи�ти і дружи�ти! - жва�во 

заква�кали жа�бки.  
Жуки� не пові�рили і обере�жно відпливли� від жаб.  
– Ква - ква! Жи�ти і дружи�ти! - повтори�ли жа�бки.  
Аж тут на боло�то прилеті�ли  журавлі�.  
– Хова�[=]тесь,  дру�зі! Ква - ква! 
І всі дру�жно схова�лись у боло�ті.  

   
Назви� лі�тери. 

 

    

жі – жи ші – ши жи - жі 
жі�нка - жи�ти шість - ши�ти но�жик - ножі� 

Б  В  А  Л  Н  Ш  С  Ц  Т  У  И   Ж  Е  Р П 
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Жасмин і жоржини-
квіти.  
 

 � ніж                                ложка 

ожина                                  жито 

журавель                                         вуж 

казати – кажу 

бігати – біжу 

піжаму Анжелі купили жовту.   
 

 

↸ Перед будинком Жужи росте жасмин.  
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58. Буква Чч (че) – звук  [ч] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ча  пі  чу�ти чоти�ри 
 сто ні ч чита�ти ча�шка 
чи  рі  чи�танка чарівни�к 

 
 
 
 

 

Чистомо�вка 
Ча-ча-ча! Чу-чу-чу! 
Вже кала�чики печу�.  
Ча-ча-ча! Чу-чу-чу! 
 Ді�ткам всім по калачу�. 

 

 
 

 
со�нечко ка�чка черепа�ха 

 

 

 

 
кво�чка з курча�тами інди�чка з індича�тами 

В угорській мові 
 

Cs cs  Cs cs 
csárdas, csoda 

 
 
– 

В українській мові 
 

Чч  Ч 
чардаш, чудо 
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чччч  че    чи     чу   чо 
іч        ич       чк       чб      
Ч Ч Ч Ч Ча      Чу       Чо 
учень            
учитель 
читати 
чому? 
�качка                          черепаха 
 
чашка                                  калач  

↸Ч           ча      чо      чк 
 
Мама пече смачні калачі. 
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59. Буква Чч (че) – звук  [ч] (продовження) 
  

 
 
 
 

         

Послухай. Прочитай.  

ДЕНЬ І НІЧ 
Одно�го ра�зу зустрі�лись День і Ніч. День і гово�рить: 
– Ось тебе� звуть Ніч і Ніч. А мене� сього�дні зва�ли 

Середа�, вчо�ра − Вівто�рок, а за�втра бу�дуть зва�ти 
Четве�р...    

Усміхну�лась Ніч і відпові�ла:  
– Не хвали�сь, дру�же. Без ме�не і тебе� б не було�. 
Заду�мався День: чому� так відповіла� ніч? 

 

Запита�йте одне� о�дного, які� дні ти�жня не зга�дані в те�ксті й 
да�йте ві�дповіді.  
 

    

Ка�чка іде 
Кача�ток веде�.  
Вони� іду�ть до рі�чки 
Напи�тись води�чки.  
І покупа�тись,  
і повмива�тись 

 

 Назви� лі�тери.  
    
Н   С   Т   А   Ц   Ш   І   Ж   О   В   Е   Б   И   Х   К  

 
 
 
 
 

ча�шка чуб  чо�біт чиж 
ча�шечка чу�бчик чобіто�к чи�жик 

26



 

 

 
 
черевик 
чуб – чубчик 
чиж– чижик 
чобіт-чобіток 
чашка–чашечка 
вода–водичка 
зірка–зірочка 

до Качка річки веде 
качаток.  
 
↸Учителька читала, а 
учні слухали.  
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60. Буква Щщ (ща) – звуки [шч] 
 

 
 
 
       

  

    
 

[ч]  – [шч]  

чо-що     ча-ща     че -ще      чу-щу      чі-щі     чи-щи 
 

 
 

щу�ка 

 
 

хрущ 
 

 
дощ 

                 
 

 
кущ 

Назви� лі�тери.   
Л   У   Б   В   Х   И   Н    Р  П   Ц  С  Ь  Ж  Щ   Ч      

що? щока� бо�рщик щора�нку 
щось щу�ка  го�рщик щоро�ку 
 щі�тка до�щик щоде�нно 

В угорській мові 
 
– 

В українській мові 
 

Щщ  Щщ 
щука,  борщ,  дощ 
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Щ  ЩЩЩЩ  щ  
щщщщ 
 ща         що           щі       
ащ ощ        рщ 
 що       ще        щось 
щука       кущ           дощ         
борщ       щавель      плащ 
� щоденник 

У кущах щебечуть пташки.  

 

↸ Щ   ща      щі       
Іде дощ. Ми у плащах.    
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61. Буква Щщ (ща) – звуки [шч] (продовження) 

 

Прочита�й. Про нову� бу�кву запита�й.  

 

Євге�н Гу�цало 
ПРО ДО�ЩИК 
− Зві�дки дощ іде�? 
− Із не�ба.  
−Де і�де то[=] дощ? 
− Де тре�ба! 
Без доро�ги хо�дить скрізь –  
че�рез  по�ле,  че�рез ліс.  
− А чи є у ньо�го но�ги? 
− Та нащо доще�ві но�ги,   
коли� хо�дить без доро�ги? 

 

СО�НЕЧКО І ДО�ЩИК 
Ра�нок. Із-за лі�су ви�котилось со�нечко. У куща�х  

защебета�ли пташки�. Ра�птом набі�гли хма�рки. Поли�в 
до�щик. Со�нечко і до�щик! 

Доро�слі розкри�ли парасо�лі,  наки�нули плащі�.  
А ді�ти заспіва�ли пі�сеньку:  

Іди�, іди�, до�щику,  
зварим тобі� бо�рщику 
в нове�нькому го�рщику.  
Мені� ка�шка, тобі� борщ,  
щоб ішо�в ще кра�ще дощ. 
 
 

 

борщ кущ плащ дощ 
бо�рщик ку�щик пла�щик до�щик 
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�кущ – кущик 

дощ – дощ. . .  
 
плащ – плащ. . .  

Борщик у горщику.   
 
Щавель у борщику. 
 
У кущах щебечуть щиглі.   
 

↸  Наша Батьківщина –  
краща у світі.  
 
 

31



                                                                                                                                   

 
62. Буква Йй (ій) – звук [й] 
 
 
 
 
 
 

              

 
за�йчик 

 
ча�йка 

 
ма�йка 

 
га ма ча 

й й - ка й - ка 
ра га ба 

 

       
                ЙО�РЖИК 

Йо�сип пійма�в йо�ржика. Він зніма�в ри�бку з гачка� і 
ра�птом зо�йкнув: 

– Йой, йой! 
Йо�ржик уколо�в па�льчик Йо�сипа. Хло�пчик запла�кав, 

бо рука� ду�же болі�ла. До ньо�го підійшо�в дід Андрі�й.  
– Що? Боли�ть? – запита�в дід. – Не плач. Вдо�ма 

ві�зьмемо йод і зама�жемо ра�нку.  

В угорській мові 
 

Jj          Jj 
jód, Lajos 

 
 
 

– 

В українській мові 
 

Йй      Йй 
йод, Лайош 
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Й Й Й Й Й      й й й й 
ай     ій     ой     ий      йо 
йод        чай         мій 
край                гай         
Йосип              
У Надійки гарний 
квітник.  
 
↸Й       й       ой         йо  
Йолана і Йосип– учні  
другого класу.  
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63. Буква Йй (ій) – звук [й] (продовження) 

іти� іду�  іде�ш іде�мо 
йти йду йдеш йдемо� 

 

 

 

Прочита�й слова�. Поєдна�й їх у па�ри.  
 

вели�кий 
мали�й 

зеле�ний 

за�йчик 
гай 
ведме�дик 

те�плий  
холо�дний 
смачни�й 

лід 
чай  
день 

 

      Т        
 

ЗНАЙО�МСТВО 
− До�брий день. Дава�й знайо�митись.  
− Дава�й. Мене� зва�ти Йо�сип Братко�. То мій бра�тик. 

Його� зва�ти Сергі�йко. А то − сестра� Марі�йка. Рані�ше ми 
ме�шкали в У�жгороді, а тепе�р живе�мо у Чо�пі.  

− А мене� зва�ти. . .  
 
Прочита�й і відгада�й.  

 

Кру�глий ні�би со�нце 
Смуга�стий, бока�тий,  
Ду�же соло�дкий 
І тро�хи хвоста�тий.  

мій нови�й вели�кий чо�рний 
твій стари�й мали�й бі�лий 
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 Чий зошит? Його.Йосипа.  
 
�Перець жовтий, велик. . .  .  

 

 

Помідор червоний, солодки. . . .  
 

братик веселий Мій 
хлопчик. Його звати . . .  
 
 
↸ – Давай знайомитись. Мене звуть Сергій.  
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64. Буква Її – звуки  [йі] 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Послу�хай. Прочита�й.  Ви�вчи напа�м’ять.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

за�йчик їжа�к 

й – [й] – мій твій   свій  гай    край  герой 
ї  – [йі] – мої          твої   свої гаї     краї герої 
    

по�їзд ї�жа краї�на Ки�їв 
ї�хати ї�сти Украї�на Ізмаї�л 

 

      МИ Ї�ХАЛИ 
Ї�хали ми, ї�хали,  
До містка� приї�хали.  
Місто�к переї�хали 
І да�лі пої�хали.  

 
 

В угорській мові 
 
– 

В українській мові  
Її Її 

їжак, поїзд 
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Ї ї Ї Ї Ї Ї         ї ї ї ї  
ої     аї      їх     їв      їл 
їжа       їда        їсти 
поїзд            їхати 
Україна – рідний край.  
 
 
�українка                         

 українець 

українська мова 

↸Ї       її       їм         їв 
Зараз урок української 
мови.  
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65. Буква Її – звуки  [йі] (продовження) 
 

Я їм . . .  
 
Ти їси . . .  
 
Він / вона� / 
їсть. . .  

 
 

 
 

 

Ми їмо� . . .  
 
Ви їсте�. . .  
 
Вони� їдя�ть. . .  

 

 

 

 

 Послу�хай. Прочита�й . Про нову� бу�кву запита�й. Ви�вчіть 
напа�м‘ять. 

           
 
   Ната�ля Забі�ла 

Їжа�к покли�кав ї�сти й пи�ти 
свої�х ма[л′а�]ток – їжачкі�в. 
Та не схоті�ли ї�сти ді�ти, –  
він їх[н′у�] ї�жу сам пої�в! 

 
Утвори� словосполу�чення.  

по 
при 
за 
ви 

 
 
ї�хати 

до 
 
 
з 

 
 
Ізмаї�ла 
 

 

38



 

 

 
 
� [й]– [йі] мій – мої 
 
твій –твої                           свій – сво . .  

гай –гаї                               край – кра. . .  

Київ  

В Україну приїхали туристи з Італії.  

 

   до їхали Ізмаїла Ми поїздом. 

 

 їхав Поїзд швидко.  

 

↸Київ – найкраще місто 
України.   
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66. Буква Яя – звуки [йа], [´а] 
 
 
 
 
 
 
 

[йа] – я,  який?  яка?  яке?  які? 
 

 
 

 
яйце� я�блуко яли�нка 

[йа]   −  я�блуко  я�год я�кір        я�хта 

                  
           

ЯРИ�НКА-ЯЛИ�НКА 

Яри�нка – моя� мале�нька сестри�чка.  
– Як тебе� зва�ти? – запита�в Яри�нку наш нови�й 

сусі�д.  
– Яли�нка.  
– Яли�нка?  
– Ні, Яли�нка.  
– Ага, – здогада�вся сусі�д. Тепе�р мені� зрозумі�ло. 

Тебе� зва�ти Яри�нка, але� ти не мо�жеш ви�мовити звук [р]. 
– Так, – пого�дилася моя�  сестри�чка.  

В угорській мові
 

Ja    Ja 
János 

 
 
 

 –  

В українській мові
 

Яя     Яя 
Янош 
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Я я   Я Я Я Я      я я я я 
яб      ял       яс       як 
ія       ря       ля       ся 
Ярослав  
яблуко              ягода 
�який                 яка              яке             як 

яйце                               ялинка 
 
Яніна і Ярослав – мої друзі.  

 

↸ Я         я        як      моя 
Яся з кошиком іде в яблуневий сад.  
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67. Буква Яя – звуки [йа], [´а] (продовження) 
 

 [йа]   яли�нка, яйце�, я�вір, я�сний 
Я   
 [´а] ля�лька,  ня�нько,  дя�дько, дя�кувати 
 

рад сад так лак 
ряд сядь сяк ляк 

 

 Прочита�й. Пра�вильно вимовля�ючи зву�ки [р] −[ р′].  
 

 

           НА ЗАРЯ�ДКУ 
Ви�йшла ку�рочка на гря�дку, 
кли�че ді�ток на заря�дку:  
–  Куд - куди�?  На дорі�жку! 
Почали� усі� пробі�жку! 

 
 
 

Варвара� Гринько� 
Я�БЛУНЬКА 
В лі�сі я�блунька,  
в лі�сі ди�чка,  
ря�сно я�блучок 
невели�чких.  
Пла�че я�блунька,  
пла�че ди�чка: 
− Ро�дять я�блучка,  
звуть – кисли�чки.  

 
Назви� лі�тери.  

Е   Щ   І   Ц   О   Й  Г   А   Х   У   Л   С   Д   И   Ж  
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� я – [йа]  яблуко                          ягода                  
 
 я – [йа]  дитя                          лялька                       

Лідія                                 Катруся 

Яка у Ясі лялька? 
 
У Ясі велика, гарн. . лялька. 
 

ляльки у синя Сукня.  
 
↸  � грядка        ялина     зарядка  

 

      білі  У  троянди  Яринки.  
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68. Буква Юю – звуки [йу], [´у] 
 
 
 
 
 
 

  
Юра Юля 

 
ю – [йу]:  Ю�ра,  Ю�ля,  ми�ю,  ши�ю,  співа�ю,  гуляю 

 
 

 
 

 

Послу�хай. Прочита�й.  

ЮННА�ТИ 
Юрко� Юхимчу�к і Ю�ля Ю�рченко – юнна�ти. Вони� 

хо�дять у гурто�к ю�них натуралі�стів. Там ді�ти догляда�ють 
твари�н. Улю�бленець Юрка� – кро�лик Ю�зик. Хло�пчик 
прино�сить йо�му мо�ркву і капу�сту. А Ю�ля найбі�льше 
лю�бить черепа�ху Ю�ту. Вона� прино�сить черепа�сі я�блука.  

Твари�ни чека�ють юнна�тів і раді�ють гости�нцям. 

Розкажи�, за яки�ми твари�нами ти догляда�єш.  

 

 
Я 

да   
Я 

чита   
Я 

плава  
ма ю малю  ю ловл  ю 
віта  дару  робл  

В угорській мові 
 

jurta, Júlia  

 
 
– 

В українській мові 
 

юрта, Юлія  
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Ю ю  Ю Ю Ю Ю ю ю ю ю 
ою          аю         ють 
Юрко               Юля 
юнак              юннат 
 �  любити                           малювати 

Я слухаю, читаю, співаю, малюю.  

 

  зі  вітаю вас Я святом.  

 

↸  Ю      ю       ею      лю 
Юннати доглядають 
тварин.  
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69. Буква Юю – звуки [йу], [´у] (продовження) 

[–] – [=]   лу – лю, лук – люк, люсте�рко, Ню�ра 
[–] – [=]   ру – рю, рука�в – рюкза�к, тюле�нь, тю�лька 
 

       
 

Дмитро� Чередниченко 
 

            ПИ�САНКА 
Розмалю�ю пи�санку, розмалюю.   
Грива�стого ко�ника намалю�ю.  
 
Розмалю�ю пи�санку, розмалю�ю.   
Солове�йка-лю�бчика намалю�ю.  
 
Розмалю�ю пи�санку, розмалюю.   
Рі�зьблену сопілочку намалю�ю.  
 
А сопі�лка бу�де гра�ти,  
солове�йко щебета�ти,  
а грива�стий кониче�нько 
сла�вно танцюва�ти.  

 

 

 

 

 

Запита�йте одне� о�дного, що малюва�в хло�пчик на пи�санці, і 
да�йте ві�дповідь.  
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� лук –люк                       труд – трюк 
 
рукав – рюкзак 

У неділю ювілей у діда Юхима.  

 

Юля і Юрко готуються до ювілею.  

 

малювати Юля любить.  
 
↸ свою дуже Я бабусю  
люблю стареньку.   
 
  

�  Юля                           Юрко 
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71.  Буква Єє – звуки  [йе], [´е]  
 
 
 
 
 
 
 
  

єно�т 

 
за�єць 

 
єхи�дна 

 

  Є –[йе]: єно�т,  моє�,  твоє�,  чита�ємо,  малю�ємо,  співа�ємо 
 

єно�т Є�ва Євге�н 
за�єць Євро�па Євге�нія 

       

Прочита�й і розкажи�, що вмі�є роби�ти Є�ва.   
 І�гор Січови�к 

Є�ва малю�є,  
Є�ва співа�є,  
Є�ва танцю�є 
і вишива�є,  
стра�ви готу�є,  
бра�та году�є,  
підло�гу ми�є, − 
все Є�ва вмі�є. 

 

 

 

Ми�ти – ми�є ду�мати – ду�має стриба�ти – стриба�є
Ши�ти – ши�є чита�ти – чита�є бі�гати – бі�гає 

В угорській мові 
 

Je          Je 
Jereván 

 
 
 
– 

В українській мові 
 

Єє    Єє 
Єреван 
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Є є      Є Є Є Є        є є є є 
єв      єн       єць        єм 
ає      оє        иє         ує 
 Єва             Євген 
У  школі він/вона читає,  
співа... , малю... .  
 
 
 �  Бабуся шиє.  
↸ Є є     Єв   єм  єн  ає  иє   
 
Єва чита..., а Євгенко 
малю... .  
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71.  Буква Єє – звуки  [йе], [´е] (продовження) 
 

– •  – = • 
 

 
– •  –  = • 

 

 
– • –  = • 

 

       не – нє          ле – лє те – тє 
лі�тнє ве�рхнє ра�ннє четве�рте 
осі�ннє ни�жнє вечі�рнє тре�тє 

 

        
ВЕСНО�Ю 

Ви�йшло ра�ннє со�нечко на си�нє-си�нє не�бо. Гля�нуло 
на поля� і лу�ки, лі�си і степи�. 

Освіти�ло со�нечко всю зе�млю. 
Поба�чили лю�ди, як воно� ся�є, світ звеселя�є і взяли�ся 

за робо�ту. Одні� дере�ва та кущі� саджа�ють, і�нші – поля� 
обробля�ють, хліб засіва�ють. 

А тут рапто�во і до�щик з хма�рок поли�вся: ллє, 
полива�є, хай усе� зроста�є. 

Послу�хай. Прочита�й.  

Єно�т навча�в синка�-єно�та: 
− Є в лі�сі рі�чка і боло�то.  
Є мисли�вець – він полю�є,  
Є�гер є – він ліс пильну�є. 
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�раннє                         вечірнє                   
 літнє                              верхнє  

 Євдокія роздає чисті зошити.  

 

 молоду поливає Євгенко яблуньку.   

 

читати – він / вона читає  

 

думати – він . . .     
бігати – вона . . .   
↸Моє яблуко червоне, а  
твоє  . . .  
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72. Буква Фф (еф) – звук [ф] 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 
фотоапара�т 

      
телефо�н 

 
микрофо�н 

 
У БАБУ�СІ   МА�РФИ 

Влі�тку Фло�ра і Феді�рко живу�ть у бабу�сі Ма�рфи в 
селі� Фанчиково. Бабу�ся Ма�рфа ду�же лю�бить кві�ти. Бі�ля 
ха�ти у не�ї росту�ть фло�кси, жоржи�ни і чорнобри�вці. На 
вера�нді у го�рщиках теж кві�ти: фіа�лки, фу�ксії, фі�куси. 
На�віть фіра�нки у бабу�сі Ма�рфи у кві�тах.  
 
 

 
 

 
Лі�на Біле�нька 

 
У Фроси�ни і Ната�лки 
зацвіли� в саду� фіа�лки,  
фі�куси листа�ті 
розкошу�ють в ха�ті.  
А на підвіко�нні 
фу�ксії черво�ні. 

 
 
 
 

 
 
 

В угорській мові 
 

Ff             Ff 
film, flotta, Flóra 

 
 
–

В українській мові 
 

Фф          Фф 
фільм, флот, Флора 
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Ф ф  Ф Ф Ф Ф       фффф  
фи  фа  фо  фе   фі   фу 
 
фл         иф         рф 
Федірко 
фарба             
�шарф                   форма 

фокус – фікус 

На веранді фікуси, фіалки.  
 

↸ Ф       ф     фі       фо 
Федір фотографує.  
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73. Буква Фф (еф) – звук [ф] (продовження) 

 
За Яросла�вом Раде�вич-Ви�нницьким 

ДОПИ�ТЛИВИЙ ХЛО�ПЧИК 
Федько� Федорчу�к помі�тив, що у словнику� на лі�теру 

Ф ме�нше слів, ніж на і�нші лі�тери.  
− Чому� це так? – пита�є він свого� бра�та.  
− У на�шій мо�ві не було� зву�ка [ф]. Усі� слова� з цим 

зву�ком прийшли� до нас з і�нших мов.  
− І футбо�л, і фотоапара�т, і фо�кус? – здиво�вано 

запита�в Федько�.  
− Так. І фа�рба, і фе�рма, і фа�брика.  
− А слова� з бу�квою Ф не на поча�тку, а в кінці� або 

всере�дині сло�ва: шарф, телефо�н, ци�фра? 
Федько� не пові�рив і поча�в шука�ти і�нші слова�.  

 

 Запита�йте одне� о�дного, що дізна�вся Федько� про звук [ф], і 
да�йте ві�дповідь. Прочита�йте текст за роля�ми.  

 

 
 
 

фа�ра фо�рма фі�кус фа�кел 
фа�рба фі�рма фо�кус факі�р 

 
телефо�н 

 
мікрофо�н 

 
телегра�ф 

 
факс 

 

Скоромо�вка 
Фарбува�в фаза�н фіра�нки, 
брав флома�стер у фіа�лки. 
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Федірко грає у футбол.  
 
Софійка посадила фіалки. 
 
 хати флокси Флори 
Біля ростуть.  
 
Жирафа Африці в живе.  

  

↸  фото        фотограф           телефон 

� 

У Флори новий шарфик.  
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74. Буква Ґґ  (ґе) – звук [ґ] 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

га −ґа 
ге − ґе 

го − ґо 
гу – ґу 

гі − ґі 
ги − ґи 

 

 
ґу�дзик  

ґерда�н 

 
 

а�ґрус  
ґа�ва 

 

ґа�зда ґерда�н ґе�лґіт  ґвалт 
ґазе�ль ґу�ля ґелґота�ти ґрунт 

       

       Скоромо�вка 
Ґа�ва ґа�ву запита�ла: 
– Ти на ґа�нок не літа�ла? 
– Не літа�ла я на ґа�нок. 
То й проґа�вила сніда�нок. 

  Прочита�й.  
Ґелґота�ли гу�си в дворі� у Ганну�сі.  
Ґелґота�ли: «Ґо-ґо-ґо! Ти забу�ла нас чого�?» 
Гово�рить Ганну�ся: «Я тепе�р учу�ся!» 

В угорській мові 
 

Gg            Gg 
gazda, Gаbriella 

 
 
 
–

В українській мові 
 

Ґґ                 Ґґ 
ґазда, Ґабріелла 
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Ґ ґ Ґ Ґ Ґ Ґ     ґ ґ ґ ґ   
ґе       ґу        ґи      ґа 
аґ       иґ       лґ        ґр  
ґуля              ґава 
аґрус            ґрунт  
ґанок            ґелґіт 
Ґабор            ґазда       
Ґава сиділа на ґанку.  
 
↸ Ґ ґ     иґ      ґу       аґ 
Ґабор збирає ягоди 
аґрусу.  
 

57



                                                                                                                                   

75. Буква Ґґ  (ґе) – звук [ґ] (продовження) 
 

гра�ти гуля�ти га�рний огіро�к 
ґра�ти  ґу�ля ґа�нок а�ґрус 
    
ґа�ва ґе�лґіт ґа�зда ґвалт 
проґа�вити ґелґота�ти ґрунт ґу�ля 

 
  

 Прочита�й.  

ҐА�БОР І ҐА�ВА 
Одно�го ра�зу бі�ля ґа�нку Ґа�бор поба�чив пта�шку. Вона� 

лежа�ла на землі� й жа�лібно ка�ркала. Це була� чо�рна 
воро�на –  ґа�ва. Ґа�бор обере�жно підня�в ґа�ву і зані�с у дім.  

У пта�шки було� зла�мане крило�. Хло�пчик накла�в бинт 
і помісти�в ґа�ву в клі�тку. Ґа�бор щодня� годува�в, пої�в 
пта�шку, розмовля�в з нею�, прибира�в її клі�тку. Зго�дом 
покалі�чене крило� зросло�ся, ґа�ва оду�жала.  
 За час хворо�би ґа�ви Ґа�бор звик до неї�, полюби�в її�.  
Проте� він знав, що пта�шку тре�ба  відпусти�ти на во�лю. 
Ґа�бор ви�ніс ґа�ву на подві�р‘я і підки�нув уго�ру. Ґа�ва 
покружля�ла у пові�трі, а по�тім сі�ла на ґа�нок і почала� 
го�лосно ка�ркати. Ма�буть, так ґа�ва дя�кувала Ґа�бору за 
допомо�гу. 
 З то�го ча�су ґа�ва ча�сто приліта�є на ґа�нок, го�лосно 
ка�ркає. Ґа�бор вибіга�є і пригоща�є пта�шку чи�мось 
смачне�ньким.   
Назви� лі�тери.   
 
Й   Я   Ч   Ж   І   Щ   О   Ф   Є   Ц   Ї   Л   У   Г   А   Х 
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грати – ґрати 
огірок – аґрус 
�ґанок                            ґазда                    

 ґава                            проґавити 
 
 ґелґіт                          ґелґотати 

 Ґабор побачив пташку – ґаву.  

 

  ґанок  виніс на Ґабор ґаву.  

 

 ↸ ґвалт                            ґердан 

 Біля ґанку  ґелґотали 
гуси. 
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76. Букви Дз дз, Дж дж – звуки [дз],[дз´], [дж] 
 
 
 
 
  
 
           
      
 

 

 
дзво�ник 

 
 

         
дзьоб 

 
 

    
джміль 

 
кукуру�дза 

 
бджола� 

дзвіно�чки 

        
джи�нси 

 

         
піджа�к 

 
 

дже�мпер 

Прочита�й споча�тку пові�льно, а по�тім шви�дше і шви�дше.  
  

Дзво�ник кли�че нас до шко�ли, 
а дзвіно�чки кли�чуть в по�ле. 

В угорській мові 
 

Dz dz, Dzs dzs   Dz dz, 
Dzs dzs 

dzsem, dzsemper 

 
 
 
–  

В українській мові 
 

Дз дз, Дж дж      Дз дз, 
Дж дж 

джем, джемпер 
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Дз дз  ДзДзДз дздздздз  
дзвоник          
кукурудза               
ґудзик 
� дзвін                           дзвонить 

міцний дятла У дзьоб.  
 
 пелікана великий У дзьоб.   
 
 

↸Дз          дз        дзв 
Дзвоник кличе нас до 
школи.  
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77. Букви Дз дз, Дж дж – звуки [дз],[дз´], [дж] 
(продовження) 
дзе�ркало дзи�ґа родзи�нка джерело� 
дзьоб ґу�дзик кукуру�дза джу�нґлі 

 

 
 
Що він /вона 
робить?  

 
 
   Він/вона  
  
 

сиди�ть 
хо�дить   
ї�здить  
 во�дить   
бу�дить 

 
 
Що ти 
робиш?   

 
 
         Я   
 

сиджу�  
ходжу�     
ї�жджу   
воджу�    
буджу� 

   

ДЕНЬ НАРО�ДЖЕННЯ 
         У Тара�сика сього�дні день наро�дження. Йому� 
випо�внюється  ві�сім ро�ків. Від само�го ра�нку дзво�нить 
телефо�н. Тара�сика віта�ють дру�зі, ро�дичі. Але� 
найпе�ршими його� привіта�ли рі�дні. Та�то з ма�мою 
подарува�ли йому� джи�нси і дже�мпер. Брат і сестри�чка 
іграшко�вий джип, а бабу�ся  спекла� його� улю�блений 
пирі�г із дже�мом і родзи�нками.  

І на�віть цуценя� Джек лизну�ло хло�пчика і го�лосно 
дзя�вкнуло: «Дзяв – дзяв!», що соба�чою мо�вою означа�ло 
«поздоровля�ю». 
 Тара�сик щи�ро дя�кував усі�м за привіта�ння. Він був 
ду�же щасли�вий.  
   

 Розкажи�, що тобі� подарува�ли на день наро�дження? 
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Дж дж  Дж Дж дж  дж 
бджола           
джемпер           
Бджоли– корисні комахи.  
 
� Я сиджу за другою партою.  

 

 

Джерельна вода чиста.  

 

↸  джем                           джерело 

 джем  Мама ягід із зварила.  
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 78. Апостроф     (’ )  

 
 
 
 
 
 
 

  

         
 

        
    п’ять  [пйат′]  

 
 

 

         

м’яч [мйач]  в’юни [вйуни] 
 

ма�ти – м’я�ти пери�на – пір’ї�на матч – м’яч 
лопа�та – хлоп’я�та бура�н – бур’я�н ва�зи – в’я�зи 

   
             п’є 

він/вона       в’є 
              б’є 

            п’ють 
вони        в’ють 

            б’ють 

ім’я� 
сім’я� 

солов’ ї� 
                                        

 Прочита�й і відгада�й.  
 

ЗА�ГАДКА 

Хтось у барви�стім пі�р’ ї 

все кво�кче на подві�р’ ї,  

пока�зує курча�там,  

як черв’які�в шука�ти.  

            
 

В угорській мові           В українській мові 
 
               —                             ’ (апостроф) 
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[мйа] м’я          ім’я          
[пйа] п’я           п’ять        
[вйу] в’ю            в’юни 
Мар’янка         
На подвір’ї з’явилася 
кішка.  
 
Б’є - б’ють    в’є – в’ють  
�  чай Дем’янко м’ятою із п’є.  
 
 
 

↸   м’яч               5    . . .               9 . . .  
 

Черв’яків шукає квочка.  
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79. Апостроф   (’ ) (продовження) 

  
  
  
 

 
 

МАР’Я�НЧИНІ УЛЮ�БЛЕНЦІ 
На на�шому подві�р’ї хо�дить  кво�чка з курча�тками. 

Курча�тка вкри�ті м’яки�м жо�втим пушко�м. У них тоне�нькі 
ні�жки і дзвінкі� голоси�. Мар‘я�нка з любо�в‘ю ди�виться, як 
вони� клюю�ть зерня�тка чи п‘ють води�чку. 

– Ціп-ціп-ціп, – кли�че їх ді�вчинка, і си�пле зерно�.  
– Кво-кво-кво, – відповіда�є кво�чка і веде� свою� 

дру�жну сім’ю� до Мар’я�нки.  
Курча�тка ра�дісно перемовля�ються і з’їда�ють уве�сь 

корм. За мі�сяць вони� підроста�ють і покрива�ються 
пі�р’ячком. Проте� Мар’я�нка, як і рані�ше, году�є свої�х 
улю�бленців. 
 
 
 
 
 

ім’я� в’ їзд де�в’ять па�м’ять 
сім’я� під’ї�зд п’ять комп’ю�тер 
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ім’я       сім’я         м’яч 
 
Курчатка з’ їдають увесь корм, п’ють водичку.  

 

 

 

Сім’я Мар’янки живе у п’ятому під’ їзді.  

 

 

 шкільному на Автобус подвір’ ї.  

 
  

↸Мар’янка з любов’ю дивиться на курчаток.  
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Лю�бі другокла�сники! 
Ось ви й закінчи�ли ви�вчення украї�нських букв. Усі� 

вони� зі�брані в алфаві�т, де розташо�вані по поря�дку.  
В украї�нському алфаві�ті 33 букви.  

 
Украї�нський  алфаві�т 

 

 
Бу�кви – дру�жні ми сестри�чки,  
акура�тні, невели�чкі.  
Ми усі� від А до Я –  
алфаві�това сім’я�.   
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Читаємо і пишемо. 

� м – т     мама                         тато 

мак                      там                       так 

Т – Г    Тома                       Гнат 
Тітка Тома і Гнатик читають.  

 
 
� [йа] – я   яблуко 
 
[йе]–  . . .  

[йу]–  . . .  
 
[йі] – . . .  

↸  знаю алфавіт Я український.  
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Післябуква�рний пері�од. 
Слу�хаємо, розмовля�ємо, чита�ємо і пи�шемо 

Ю�ний дру�же! 
 

Ти вже зна�єш усі� бу�кви украї�нського алфаві�ту,  
навчи�вся чита�ти по склада�х і ці�лими слова�ми. А тепе�р 
бу�демо вчи�тися чита�ти вго�лос чі�тко, пра�вильно й 
вира�зно. Для цьо�го запам’ята�й такі� пра�вила.  

1. Чита�ючи вго�лос, не кричи�, але� й не чита�й на�дто 
ти�хо.  

2. Під час чита�ння роби� па�узи на мі�сці розділо�вих 
зна�ків.  

3. У вірша�х па�уза ро�биться ще й у кінці� ко�жного 
рядка�.  

4. На поча�тку ре�чення го�лос тре�ба підви�щувати, а в 
кінці� – тро�хи зни�жувати.  

Підви�щення пока�зано так �, а зни�ження – �, 
коро�тка па�уза – (/),  а до�вша – (//) 

 
                                             Оле�г Попо�в 

        МИ – СІМZЯ�  

Я скажу� вам залюбки�: // 

Та�то й ма�ма – // це батьки�. // 

Я із бра�тиком – // їх ді�ти. // 

Всі ми вмі�ємо дружи�ти.  

Ну а ра�зом ми – сім’я�! 

Та�то, ма�ма, бра�тик, я.  
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�и-у    ми           ти             кит                  кут 

 

б-в    бити                            вити 

п-р     пара                           парта 

п-н     папка                          пенал 

с-ц     син                сито                   цукор 

!   Міркуй і встановлюй межі слів. Запиши.  

�татоімама 

   звукиібукви 

   Ячитаювіршвиразно.  

 

↸ Яученьдругогокласу.  
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 Чита�ємо, активізу�ємо словнико�вий запа�с.  

 Диви�сь лише� на кра�пку, спро�буй ба�чити усе� сло�во. 
Прочита�й.  

 

 

 Прочита�й, вставля�ючи слова� за малю�нками.  
 

ДРУ�ЖНІ ОЛІВЦІ� 
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Дай відповідь на запитання.  Запиши.  
 
�сонечко (яке?) – 
 
хмара (яка?) –  

трава (яка?) – 

олівець (який?) – 

олівці (які?) –  

�Вкоробцісімрізнокольоровихолівців.  

 

 

 
 
↸  веселку Олівці барвисту намалювали.  
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 Повправля�йся в чита�нні слів.  

 
 

 Послу�хай і прочита�й.  

 

 Чи сподо�балася тобі� ді�вчинка Яри�нка? Що вона� наси�пала 
кача�там? 
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Запиши. В якому реченні розповідається, а в якому  

запитується? Які розділові знаки поставиш? 
 
�Яриночканасипаєпшеничку.  

 

 
Що сьогодні на сніданок? 
 
 

Добрий ранок! 
 

водички Качатам захотілося.  
 
 
 

Качатайдутьпоодинці.   

�↸ Яриночкапогналакачатокдоставка.  
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 Чита�ємо шви�дко вира�зно. Розі�груємо сце�нки.  

 

           
                                                                   Андрі�й М;ясткі�вський 

ВАСИ�ЛЬ ЧИ ВАСИ�ЛЬКО? 
Дорі�жкою йдуть Андрі�йко із Ната�лею. Аж 

назу�стріч їм ко�тить вели�кого м’яча� Васи�лько.  
– Васи�льку, – гука�є Андрі�йко. – Дава�й у футбо�л 

погра�ємо.  
– Я вже не Васи�лько, – го�рдо ка�же той.  
– А хто ж ти? – диву�ється Андрі�йко.  
– Я вже Васи�ль.  
– Чому�? Ти ж не дя�дько, а хло�пчик.  
– Хло�пчик, а вже вели�кий, у дру�гому кла�сі 

навча�юся. І в кла�сному журна�лі запи�сано: Васи�ль 
Вечоре�нко. Це в дитя�чому садо�чку я був Васи�льком.  

Андрі�йко і Ната�ля із за�здрістю подиви�лися на 
школяра� й зітхну�ли.  

1. Помірку�й, чому� Андрі�йко й Ната�ля за�здрили 
Васи�лькові.  

2. Кого� назива�ють Васи�лько, Андрі�йко, а кого� – 
Васи�ль, Андрі�й? 
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! �Андрій – Андрійко 

Василь – . . .  

Федір – . . .  
 
Шандор –. . .  

�Запиши своє ім’я і прізвище.  

 

�Запиши імена своїх друзів.  

 

 зустріли Василька й Ната Ігор.  

 

↸ Запиши імена своїх батьків.  
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Повправля�йся в чита�нні слів.  

 

 
 

Прочита�й, промовля�ючи слова� – на�зви малю�нків.  

 

 1. Куди� поспіша�ли звіря�та? 
2. Хто з ким сиді�в за па�ртою? 
3. Хто сів до їжачка�? Чому�? 
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Встанови межі слів у реченні. Запиши.  

�Піддубомбулалісовашкола.  

 
 

�Хто з ким сидів у школі? 

Білка з    . . .   

Зайчик    . . .  
 
Їжачок   . . .  

 

 
� школи Звірята до поспішали.  

 

 
↸ Де знаходиться твоя школа? Яка вона? 
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 Прочита�й, пра�вильно вимовля�ючи зву�ки.  
[г]: грім гриб нога�  голова� густи�й 
[х]: ха�та  хма�ра ходи�ти капелю�х сухи�й 

 

Повправля�йся в чита�нні слів.  

 

 
 

Прочита�й. Дотри�муйся пра�вил чита�ння.  
                                                   За Ната�лею Забі�лою  

 
ОЛІВЕ�ЦЬ-МАЛЮВЕ�ЦЬ 

Взяла� Я�ся оліве�ць, /оліве�ць-малюве�ць. // Сі�ла Я�ся 
бі�ля сто�лу, /  розгорну�ла папіре�ць. // 

Тре�ба тут намалюва�ти отаку� вели�ку ха�ту! Ві�кна. 
Дах. Дима�р на нім. З димаря� – вели�кий дим!  

Ось трави�чка.  Ось дорі�жка. Ось дити�нка. Ру�чки. 
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Встанови межі слів у реченні. Запиши.  

�Ясясілабілястолуірозгорнулапапірець.  

 

 
� хата (яка?) – 

дим (який?) – 

Що намалювала Яся? 

 

 хату намалювала Дівчинка велику.  

 

 

↸ Що ти любиш малювати? 
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Ні�жки. Ро�тик. Но�сик. Голова�. І 
воло�сся – як трава�! 

У дити�нки є спідни�чка, а на 
ні�жках череви�чки. Ще їй ко�шика 
зроби� – пі�де ля�ля по гриби�.  

 
 

Ліс таки�й густи�й і дере�в у нім 
бага�то – все яли�нки та дубки�. А 
під ко�жним під дубо�чком два 
грибо�чки, три грибо�чки, ось 
чоти�ри, ось і п’ять. . . Вже нема� 
де малюва�ть! 

 

Враз на со�нце налеті�ла чо�рна 
хма�ра. І поли�вся з хма�ри до�щик 
на грибо�чки, на дубо�чки, на 
яли�нку, на хати�нку, на 
мале�сеньку дити�нку.   

– Що ж ти, Я�сю, нароби�ла? Зачорни�ла весь папі�р! 
І проте�рла, і продерла, і проби�ла аж до дір!.. 

Я�ся ка�же: 
– Це не я! Це таки�й вже оліве�ць, оліве�ць-

малюве�ць! 
 

 Що намалюва�ла Я�ся споча�тку, а що – по�тім? Яко�ю була� 
ха�тка? А дити�нка? А ліс? На що поли�вся до�щик? 

 Спро�буйте й ви намалюва�ти ха�тку, дити�нку, ліс. 
Запита�йте одне� о�дного, хто що намалюва�в, і да�йте ві�дповіді.  
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Встанови межі слів у реченні. Запиши.  

� Удівчинкигарнаспідничка.  
 
 

ліс (який?) – 

хмара (яка?) – 

�Які дерева ростуть у лісі? 
 
 

Що росте під дубом? 
 
 

↸ На що полився дощик? 
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 Послу�хай. Прочита�й, дотри�муючись пра�вил чита�ння. 
Прочи�тане розкажи�.  

            Андрі�й М’ясткі�вський 
НАШ РІД 

Ма�ма вишива�є на бі�лому полотні� зеле�ний барві�нок, 
чорнобри�вці, си�ні воло�шки. На�віть мале�ньку ка�чечку 
ви�шила.  

– Що  це бу�де, ма�мо? – пита�є Андрі�йко.  
– Украї�нська святко�ва соро�чечка.  
– Чому� украї�нська? – допи�тується Андрі�йко.  
– Бо вишива�ю такі� кві�ти, які� росту�ть на на�шій 

землі�. А земля� на�ша зве�ться Украї�ною. І ти – 
мале�нький украї�нець.  

– А ти, ма�мо? 
– І я украї�нка, і та�тко, й бабу�ся, й діду�сь. Ми 

украї�нського ро�ду і лю�бимо на�шу зе�млю, на�шу мо�ву, 
на�ші кві�ти. Украї�на – як на�ша рі�дна ха�та.  

 1. Про що запита�в син ма�му? 
2. Що розповіла� ма�ма си�нові? 
3. Для ко�го, крім украї�нців, Украї�на ста�ла рі�дною? 
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Встанови межі слів у реченні. Запиши. 

� Мамавишиваєсорочку.   

сорочка (яка?) – 

качечка (яка?) – 

волошки (які?) – 

 нашу Ми любимо землю.  

 

квіти Мама вишиває.  

 

�↸  Андрійко українець.  

Я  . . .  

Мама …  

Тато …   
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Тара�с Шевче�нко – украї�нський пое�т 

                   

 Послу�хай, прочита�й.  
 

ТАРА�С ШЕВЧЕ�НКО 
Ім’я� вели�кого украї�нського пое�та – сла�ву і го�рдість 

украї�нського наро�ду – ти уже� знаєш. Мабу�ть, ти зна�єш 
і де�які його� ві�рші. А їх ду�же бага�то. Найпе�рша його� 
кни�жка назива�лася «Кобза�р». За ціє�ю на�звою і пое�та 
ча�сто назива�ють «Наш Кобза�р».  

Оспі�вував пое�т красу� Украї�ни, яку� ду�же люби�в. 
Писа�в про тяжке� життя� наро�ду в ті часи� і мрі�яв про 
щасли�ве майбу�тнє.  

Украї�нці всього� сві�ту щи�ро лю�блять і шану�ють 
свого� пое�та. Його� і�менем в Украї�ні на�звано ву�лиці та 
пло�щі.  

 1. Хто таки�й Тара�с Шевче�нко?  
2. Що ти дізна�вся про ньо�го? 

 
. . . І мене� в сім’ї� вели�кій,  
в сім’ї� во�льній, но�вій 
не забу�дьте пом’яну�ти  
незли�м ти�хим сло�вом.  
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Запиши ім’я українського поета.  
 
 

�УкраїнцішануютьТарасаШевченка.  
 
 

Що описав Тарас Шевченко? 

 

Що оспівував поет? 

 

Україну дуже Поет любив.  

 

↸Хто такий Тарас Шевченко? 
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 Слу�хаємо, чита�ємо і вивча�ємо вірш напа�м’ять.  
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Встанови межі слів у реченні. Запиши.  

�Качечкарозмовляєздітками.  

 
 

�калина (яка?) – 

З ким розмовляє качечка? 

 

 вода горою Тече попід.  

 

плавають У качаточка воді.  

 

↸ Хто написав цей вірш? 
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Украї�на – на�ша держа�ва 

 
 Послу�хай і прочита�й.  

Украї�нська держа�ва 
Украї�на – рі�дний край. Тут живе�ш ти і твої� батьки�.  
В Украї�ні чудо�ва приро�да, бага�ті зе�млі. Вели�кі і 

малі� міста�, се�ла, річки� й озе�ра. Є моря� і го�ри. А 
найголовні�ше бага�тство – лю�ди, працелю�бні, розу�мні, 
таланови�ті, співу�чі. 

В Украї�ні живу�ть украї�нці, росія�ни, уго�рці, 
руму�ни, поля�ки і бага�то і�нших наро�дів. Усі� вони� 
дру�жать між собо�ю.  

24 се�рпня наро�д Украї�ни відзнача�є День 
Незале�жності своє�ї держа�ви, держа�вними си�мволами 
ста�ли герб – старови�нний тризу�б і си�ньо-жо�втий 
пра�пор.  

Чому� си�ньо-жо�втий? Си�ній ко�лір – це ко�лір не�ба, а 
жо�втий – ко�лір пшени�чних лані�в.   
 

 1. Що ти дізна�вся про Украї�ну? Які� лю�ди живу�ть в 
Украї�ні? 

2. Коли� украї�нський наро�д святку�є День Незале�жності? 
3. Назви� держа�вні си�мволи Украї�ни.  
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Як називається країна, у якій ти живеш? 

� 

�природа (яка?) – 

  землі (які?) – 

  люди (які?) – 

  прапор (який?) – 

Запиши державні символи України.  

� 

 

↸ Де ти живеш? 
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Ки�їв – столи�ця Украї�ни 
!  [й]: й край твій свій  геро�й 
   [йі]: ї краї�на твої� свої� геро�ї 

 

 Украї�на    Ки�їв     украї�нець   украї�нка   украї�нці 
 

 
 

КИ�ЇВ – СТОЛИ�ЦЯ УКРАЇ�НИ 
Ки�їв – головне� мі�сто Украї�ни.  Воно� ду�же вели�ке і 

краси�ве. Лежи�ть по обо�х берега�х рі�чки Дніпро�. У 
столи�ці бага�то музеї�в, теа�трів, па�м’ятників. У Ки�єві 
працю�є Президе�нт Украї�ни, Верхо�вна Ра�да і У�ряд 
Украї�ни.  

 
Ю�лія Турчи�на 

Так хо�четься, щоб ко�жен з вас поба�чив 
Красу� столи�ці у весня�ний час,  
Коли� кашта�нами Хреща�тик розцвіта�є,  
До Ки�єва запро�шуємо Вас.  

 

 Що ти зна�єш про Ки�їв? 
 

92



 

 

 

 

Київ – столиця України.  

� 

Місто (яке?) – 

Дніпро – це. . .  

Хрещатик – це . . .  

багато У музеїв столиці.  

 
 
! НаХрещатикуростутькаштани.  

� 

Київ – у Києві 

↸ Що ти знаєш про Київ? 
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 Слу�хаємо, чита�ємо, пра�вильно інтону�ємо ре�чення.  

 

             
 

Послу�хай і прочита�й. Пра�вильно інтону�й ре�чення.  
 

За Дмитро�м Чередниче�нком 
ЯКА� СТЕ�ЖКА НАЙКРА�ЩА? 

Я�кось заспереча�лись ді�ти, яка� сте�жка найкра�ща.  
– До крамни�чки, бо там є цуке�рки.  
– Ні, до шко�ли, бо там є ді�ти.  
– Ні, до рі�чки, бо там мо�жна купа�тися.  
– Ні, в садо�к, бо там є гру�ші, я�блука.  
– Ні-і-і, в по�ле, бо там просто�ро.  
Аж тут  прийшла� ма�ма. Ді�ти й пита�ють: 
– Яка� сте�жка найкра�ща? 
– Додо�му, ді�тки. До рі�дної ха�ти.  

 
 То яка� сте�жка найкра�ща? Чому�? 
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! Засперечалисьдіти.  

� 
 
Що є в крамниці? 

 
 
Хто є в школі? 

 

Що росте в садку? 

 

Де можна купатися? 

 
 

↸ Яка стежка найкраща? 
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О. Гаєцька 

М�амо найдоро�жча,  
Ма�мочко єди�на,  
Щи�рі побажа�ння – 
Від до�ні, від си�на.  
Кві�точок паху�чих 
Принесли� бага�то 
В цей травне�вий ра�нок,  
У вели�ке свя�то! 
 
 
 
 
 
 

Олесь Лупій 
Знай, сино�чку, до�ню, знай: 
на�ша Украї�на – 
то чарі�вний, ми�лий край, 
золота� краї�на.  
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