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Почнімо!

Батькам: Важливо, щоб діти називали об’єкти, перш ніж вчити абетку. 

Показуйте на кожну з картинок і запитуйте: «Що це?». Якщо малюк 

відповідає правильно, обов’язково похваліть його, сказавши щось  

на кшталт: «Саме так! Це зелена машина, green car [ɡriːn kɑːr]».
МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

Тут у нас п’ять різних речей. Показуй на кожну й кажи,  

як вона називається.



Б Е Т КА АБ Е Т КА А

[ˈæp.əl] — яблуко [dɒɡ] — пес

[ɡəˈrɪl.ə] — горила [dʒæm] — джем

[ˈmʌŋ.kɪ] — мавпа [pɪɡ] — свиня

[stɑːr] — зірка [
'
vaɪəˈlɪn] — скрипка

[jɒt] — яхта

[beər] — ведмідь [ˈel.ɪ.fənt] — слон

[ˈhɪp.əʊ] — бегемот [kəʊˈɑː.lə] — коала

[nəʊz] — ніс [kwiːn] — королева

[treɪn] — поїзд [weɪl] — кит

[ˈzeb.rə] — зебра

[kɑːr] — автомобіль [frɒɡ] — жаба

[aɪs kriːm] — морозиво [ˈlaɪ.ən] — лев

[ˈɒk.tə.pəs] — восьминіг [ˈræb.ɪt] — кролик

[ʌmˈbrel.ə] — парасолька

[ˈzaɪ.lə.fəʊn] — ксилофон
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[ˈeə.pleɪn] — літак

[ˈæp.əl] — яблуко
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Наводимо літеру A Знайдімо літеру A

Батькам: Наведіть букву пальцем, враховуючи нумерацію 

стрілок і їхній напрямок. Візьміть руку дитини і допоможіть 

так само навести літеру. Також заохотьте малюка розфарбу-

вати яблуко!

Батькам: Покажіть на картинку з літаком на попередній сторінці й ска-

жіть: «Airplane». Тоді залучіть малюка, запитавши: «Де тут airplane?»

кр
ей
да

кр
ей
да

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

Наведи A і скажи: «A».

Розфарбуй APPLE.

Знайди три літаки на картинці. Потім знайди літеру A.

A — APPLE.

A    RPLANE

APPLE

A — A    RPLANE  
[ˈeə.pleɪn] — літак
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Батькам: Розріжте аркуш по сірій лінії для свого малюка.

[beər] — ведмідь

[bəˈnɑː.nə] — банан

Як гратисяЯк гратися

Зігніть Зігніть 

сторінкусторінку

Загніть угору
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Наводимо літеру B Знайдімо літеру B
Батькам: Наведіть букву пальцем, враховуючи нумерацію 

стрілок і їхній напрямок. Візьміть руку дитини і допоможіть 

так само навести літеру. Запитайте в малечі, якого кольору 

банан. Тоді заохотьте малюка дофарбувати банан.

Батькам: Розріжте сторінку по суцільній сірій лінії та загніть 

угору по пунктирній лінії. Нехай дитина каже ведмедику: 

«Добраніч!», — коли згортатиме й розгортатиме сторін-

ку. Розкажіть малечі, що слова bed [bed] — ліжко і blanket 

[ˈblæŋ.kɪt] — ковдра починаються з B.

кр
ей
да

кр
ей
да

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

Наведи B і скажи: «B».

Розфарбуй BANANA.

Укрий цього ведмедика ковдрою. Потім знайди в ліжку 

літеру B.

B — BANANA.

B — BEAR.

BEAR

BANANA



кр
ей
да

Батькам: Виріжте машинку для свого малюка.

Виріжте 

машинку.

[kɑːr] — автомобіль

[ˈkær.ət] — морквина

Як гратисяЯк гратися

ЗігнітьЗігніть

Загніть  
униз
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Наводимо літеру C Знайдімо літеру C

Батькам: Наведіть букву пальцем по стрілці. Візьміть руку 

дитини і допоможіть так само навести літеру. Назвіть літеру 

та об’єкти на цій сторінці, зауваживши, що вони починають-

ся на C. Промовте слова вголос разом із дитиною.

Батькам: Розріжте сторінку по суцільних сірих лініях та зі-

гніть по пунктирній лінії, щоб вийшла машинка. Нехай маля 

катає цю машинку дорогою і промовляє: «C — car».кр
ей
да

кр
ей
да

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

Катай машинку по лінії від         до        , промовляючи: 

«C». Потім знайди літеру C на картинці.
Наведи C і скажи: «C».

Розфарбуй 

CARROT.

CAR

CARROT

C — CARROT.

C — CAR.
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зразок
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Наводимо літеру D Знайдімо літеру D

Батькам: Наведіть букву пальцем, враховуючи нумерацію 

стрі лок і їхній напрямок. Візьміть руку дитини і допоможіть 

так само навести літеру. Нестрашно, якщо дитина не наво-

дить літеру бездоганно. Головне, що малеча знайомиться  

з абеткою.

Батькам: Ця вправа на спостережливість. Попросіть дитину 

показати, який песик їй найдужче до вподоби. Тоді запитай-

те, чи є тут ще один такий самий. Нарешті, попросіть малю-

ка показати двох однакових песиків і з’єднати їх лінією.

кр
ей
да

кр
ей
да

кр
ей
да

кр
ей
да

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

МОЛОДЕЦЬ!

Наліпка

З’єднай лінією однакових песиків. 

Потім знайди літеру D на картинці.
Наведи D і скажи: «D».

Розфарбуй DOLPH N.

[dɒɡ] —  пес

[ˈdɒl.fɪn] — дельфін

DOG

DOLPH N

D — DOLPH N.

D — DOG.


