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Аа-а-аа-а!
1. Зверніть увагу малюка на те, що літери «Аа» вгорі надруковано червоним ко
льором. Так ми будемо друкувати літери, які на письмі позначають голосні звуки.
2. Зверніть увагу дитини на те, що ми вивчаємо дві букви: велику і маленьку. По
ясніть, що великі букви стоять на початку речень та імен.
3. Згадайте, які звуки називаються голосними. Проспівайте з дитиною звук [а]. Зверніть її
увагу на те, як широко розкривається рот, коли ми вимовляємо цей звук.
4. Запропонуйте дитині розглянути малюнки. З якої букви починаються назви намальованих
предметів? Скільки букв «а» є в цих словах? Разом із дитиною розбийте слова на склади: аґ-рус,
ав-то-бус, а-на-нас. Визначте в них наголошені склади. Працюйте за цією ж схемою й надалі.
5. Навчайте малюка читати букви, ведучи по рядку його вказівним пальчиком. Розкажіть,
що букви у рядках завжди читають зліва направо.
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Щоб дві палички
Не впали,
Ми їх третьою з’єднали.
Відгадай загадки
Стали букви у рядок
І побігли у садок.
Хто у них за ватажка?
Ну, звичайно, буква...
(«а».)
Ігор Січовик
Дім по вулиці повзе,
На роботу всіх везе.
Не на курячих ногах —
У гумових чобітках.
Що це?
(Автобус.)

1. Наприкінці заняття прочитайте малюкові додатковий матеріал, загадайте загадки. Пам’я
тайте: заняття завжди треба закінчувати на позитивних емоціях.
2. Не забувайте хвалити вашого маленького трудівника за найменші успіхи.
3. Пам’ятайте, що дитині важко зосереджуватись протягом тривалого часу. Привчати її до
навчального процесу треба поступово, потроху збільшуючи складність і тривалість занять.
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Уа-уа!
1. Розкажіть дитині, що звук [у] також голосний, як і звук [а]. Зверніть увагу на те,
як ми складаємо губи, коли вимовляємо звук [у], порівняйте з артикуляцією під час
вимови звука [а].
2. Запитайте, що зображено на малюнках. Де стоїть звук [у] в назвах цих предметів? Чи є
у назвах інші знайомі букви? Разом із малюком розбийте слова на склади, визначте наголо
шені звуки. Знайдіть знайомі букви. Працюйте за цією ж схемою й надалі.
3. Читаючи букви, пересувайте вказівний пальчик дитини по рядках (зліва направо) і по
стовпчиках (згори вниз).
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— Скажи, горобчику, чому
Ти так не любиш букву «у»?
— Погляньте, хлопчики й дівчатка:
Ця буква схожа на рогатку!
За Ігорем Січовиком

У долині жив удав:
Удавав, що все він знав.
Удавав, що все умів.
У траві хвостом вертів.
У ріку лише дивився —
Удавав, що вже умився.
За Ганною Чубач

1. Обміркуйте з дитиною характер та поведінку удава. Чи добре удавати з себе всезнайка?
Чи не траплялися з нею подібні випадки, коли йшлося про вмивання? Зверніть увагу дитини
на те, що всі рядки у цьому вірші починаються зі звука та букви «у».
2. Не забудьте похвалити малюка за старанність, покажіть йому, що він робить успіхи,
просувається вперед.
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1. Зверніть увагу дитини на те, що під час вимови звука [о] губи складаються в кру
жечок більший, ніж під час вимови [у], але менший, ніж під час вимови [а].
2. Спитайте, що зображено на малюнках. Скільки звуків [о] у назвах цих предметів?
3. Читайте з дитиною букви у рядках, пересуваючи її вказівний пальчик зліва направо.
4. Починайте навчати малюка читати буквені сполучення, уникаючи читання по одній букві.
Показавши пальцем (указкою, олівцем) на першу букву, слід почати «тягнути» перший звук
голосом, ведучи при цьому палець управо, аж поки не дістанетесь до другої букви, а тоді
відразу вимовляти другий звук. Скажіть дитині: «Тягни перший звук, поки разом з равликом
не дістанешся до другого, а тоді відразу вимовляй другий звук». Сполучення букв мають
читатися разом!
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Дивовижна буква ця —
Ні початку, ні кінця.

Буква «о» така от кругла,
Хто не бачив — подивись:
Наче сонце, наче бублик,
Мов обручик, — хоч котись!
За Варварою Гринько
Оленя одне блукало.
Оленя когось шукало.
Оля Олю запитала:
— Ну кого ж воно шукало?
Оля Олі каже прямо:
— Оленя шукало маму!
Ганна Чубач

1. Попросіть дитину показати на малюнку букви «о». Запропонуйте їй, роздивившись на
вколо, показати кілька предметів круглої форми, які нагадують букву «о».
2. Читайте вірші повільно, виділяючи голосом звук [о]. Під час читання пересувайте по
рядках вказівний палець малюка, затримуючи його на буквах «о».
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