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Щоб дві палички не впали, 
Ми їх третьою з’єднали.

Слова

Голосиста буква «А»
Нашу книжку 
  відкрива.
Не одна вона іде,
А всю азбуку веде.
Як веселочка жива,
З букв 
 складаються
   слова!
  В. Гринько

А яка ж та буква «А»?
Що нагадує вона?
Досить схожих є прикмет;
Мов шпаківня, мов намет,
Мов курінь, що на баштані,
Буква «А» здалася Тані.
  В. Гринько

Автобус їде по алеї,
Акація цвіте в садку,
А ми, зібравшися під нею,
Абетку вивчимо легку.
  Н. Забіла

Загадка
Залізний кінь
Фарбований
І гумою
Підкований.

Г. Бойко

Àà
(Авто)
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Над морем вітер повіває,
Кораблик швидко підганяє.
І я запитую тебе:
Чи бачиш ти там букву «Бе»?

В. Федієнко
Áá

Будинок білий біля річки,
З балконами на кожен бік,
Будують братик і сестричка,
Бо в них і батько — будівник.
   Н. Забіла

Загадки

Скоромовка

Бурі бобри брід перебрели, 
забули бобри забрати торби.

Росте вона зимою
Донизу головою.
 

(Бурулька)

Не мотор, а шумить,
Не літак, а летить.
Не гадюка, а жалить.
      

(Бджола)

В оркестрі
Поважають —
Та б’ють мене,
Як грають.
  
 Г. Бойко

(Барабан)
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Скоромовка

Не про вовка
скоромовка
скоромовиться —
сірий вовк
у вовколовку
скоро вловиться.
 О. Орач

Загадки

Тане сніжок,
Оживає лужок,
День прибуває.
Коли це буває?
 

Сірий, зубастий,
По полю блукає,
Ягнят шукає.
 

Веселі вишні вкрили віти,
Виблискують з гущавини.
Василько воду ллє на квіти,
Щоб вищі виросли вони.
  Н. Забіла

Вітя — світла голова.
Вітя вчить нові слова.
Ви йому не заважайте.
Ви без нього погуляйте.
Він, як буде вільний час,
Вийде гратися до вас.
  Г. Чубач

У лісі зеленім
Метелик пригожий.
Ось крильця згорнув — 
І на «В» став він схожий.

В. Федієнко
Ââ

(Навесні)

(Вовк)
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Помічник

— Гавчик, Гавчик!
Де блукав?
Дома чом
Не ночував?

— Я комору
Вартував:
Жучці гавкать
Пома-гав!
   Г. Бойко

Гусенята  
й гуска

У ставку
Гуськом
Стоять
Гусенята
Й гуска.
Гусенята
Плюскотять,
Гуска
Носом
Плюска.
      Г. Бойко

В теплий дощик народився,
Парасолькою накрився.
Може б, з лісу пострибав,
Якби другу ногу мав.
   

Загадки
Я блискуча, гостренька,
Маю вічко маленьке.
За собою несу
Довгу-довгу косу.
  
  Г. Бойко

Буква «Г» — господар гарний,
Маг столярний і гончарний.
Ліпить горщики і глеки,
Ладить гнізда для лелеки,
Горобців з руки годує,
На город граблі готує.
Там ростуть горох, гвоздики,
В гудині гарбуз великий.
Там горіх в кінці городу,
Гарна груша і кущ глоду.
  С. Цушко

Га-га-га та ге-ге-ге...
Це, напевно, буква «Ге»?
Бо вона якраз така,
Наче шия в гусака.
  В. Гринько

Ãã

(Голка)

(Гриб)
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Гусак

Бабці кланявся гусак —
Так і так... так і так...
Ґелґотали гуси:
— Вельми ввічливий гусак
В нашої бабусі!
  О. Орач

Ґава
Кіт облизується ласо:
Ґава в дзьобі держить м’ясо.
Ось поклала біля себе,
А коту того і треба.
Подивилась ґава вбік —
Кіт за м’ясо та й утік.
А малятам смішно стало:
Ґава ґаву упіймала!
  Г. Бойко

Скоромовка
Дві ґави зранку гасали по ґанку.
Ґави шукали на ґанку сніданку.

Буква «Ґ» задерла носа:
— Я тепер дзвінкоголоса!
  О. Орач ¥´
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Загадки
Дерев’яна
Гора:
Що не крок —
То діра.
        
           Г. Бойко

Мене частенько кличуть люди,
А як прийду — ховатись будуть.
   

Єдність,
Держава,
Добробут,
Добро,
Дружба,
Довіра,
Дитина,
Дніпро, —
В мові на неї 
Натрапиш будь-де — 
Здорово трудиться
Літера «Де»!
  О. Орач

Даринка  
і драбинка

Для маленької
Даринки
Дід зробив
Малу драбинку.
І тепер
Малій Даринці
Добре лазить
По драбинці.
 Г. Чубач

Схожа буква «Д» на дім,
Дах новий на домі тім.
Букви в домі проживають
І за домом наглядають. Ää

(Драбина)

(Дощ)


