
МАЛЕНЬКИЙ ЧИТАЧУ!
Ти вже досить доросла людина. Ти знаєш силу-силенну різних речей. Ти вмієш бігати та 

стрибати, чистити зуби та допомагати дорослим, умієш ліпити і малювати, розповідати вірші 
й казки. Але... ти не можеш сам прочитати ці слова. Це тому, що ти поки що не вмієш читати.

Читати — це означає розуміти те, що написано або надруковано за допомогою літер. 
Поглянь навколо — як багато слів написано на предметах. Ці написи хочуть про щось 
розповісти тобі: допомогти, підказати, попередити. Але для цього, як ти вже знаєш, треба 
вчитися читати.

Ти тримаєш у руках книгу, яка називається «Буквар». Це не проста книга. Можна навіть 
сказати, що це — чарівна книга. Завдяки їй багато хлопчиків і дівчаток вже навчилися читати. 
Це і твоя перша книга. 

Будь старанним та наполегливим, і тоді ти побачиш:

 НАВЧИТИСЯ ЧИТАТИ ЗОВСІМ  
НЕ СКЛАДНО! 

Отже, бажаємо тобі успіхів і... 
перегортай сторінку!

НАВЧИТИСЯ ЧИТАТИ ЗОВСІМ 
НЕ СКЛАДНО! 

Отже, бажаємо тобі успіхів і... 
перегортай сторінку!



1. Роботу над кожною сторінкою починайте з ознайомлення з методичними рекомендаціями, поданими 
внизу сторінки.

2. Стежте, щоб під час занять дитина не перевтомлювалася. На першому етапі дитині важко концентрувати 
увагу на навчальному процесі. Тому перші заняття мають тривати не більш ніж 5—7 хвилин. Потім їх тривалість 
можна поступово збільшувати.
3. Кожне наступне заняття починайте з перевірки знань та навичок, набутих на поперед ньому занятті. Робити 
це слід у невимушеній, ігровій формі.

Коли ми хочемо розповісти щось одне одному, ми розмовляємо. Для 
розмови люди вживають слова. Їх ми чуємо скрізь: удома, на вулиці,  
у транспорті тощо.
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Існують різні слова. Деякі з них позначають певні предмети. 
(Наприклад: дзиґа, чашка, хліб.) Інші слова позначають ознаки. (Напри-
клад: смачний, великий, червоний.) Ще є слова, які позначають дії. 

(Наприклад: спати, летіти, стрибати.) Слова не можна відчути на дотик чи на 
смак, вони лише назви предметів, дій, ознак. Проте слова можна почути або 
побачити (якщо їх написано буквами).
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Запропонуйте дитині визначити, які слова у наведених нижче реченнях є назвами предметів, 
а які — позначають дії чи ознаки. Червоне яблуко. Летить літак. Лежить цікава книга. Співає півень. 

Настінний годинник. Світить ласкаве сонечко.
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Слова, які ми вимовляємо, складаються зі звуків. Звуки бувають голосні 
(наприклад: А, О, У, И) та приголосні (наприклад: П, Д, С, Б). Голосні 
звуки утворюються за допомогою голосу і вимовля ються без перешкод. 

Їх можна проспівати: А-А-А, О-О-О, У-У-У. Приголосні звуки проспівати не 
можна.

1. Попросіть дитину проспівати слова «мак», «сир», «око» — це допоможе їй зрозуміти різницю між 
голосними та приголосними звуками. Зверніть увагу на те, що деякі приголосні звуки можна тягнути 

(наприклад, [м], [н], [р]), але проспівати без перешкод можна тільки голосні звуки.
2. Тут і надалі завжди промовляйте не алфавітну назву букви, а звук, який вона позначає. (Наприклад, показуючи 
букву «н», не треба говорити [ен] або [не]. Слід вимовляти просто [н].)
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На письмі — у книгах, газетах, оголошеннях — звуки познача ються 
літерами (буквами)*. Буква — це ніби «портрет» звука. Запам’ятай: 
звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви пишемо, бачимо і читаємо. Для 

позначення кожного звука існує своя буква. Що довше слово, то більше в 
ньому звуків. Отже, щоб записати це слово, потрібно більше букв.

3. Попросіть дитину на слух визначити, яке зі слів «кіт», «вікно», «телевізор» є найдовшим, яке — 
найкоротшим. Покажіть їй це на схемі слів (кожна крапка позначає звук). Попередьте, що згодом ми 

писатимемо замість крапок літери, які вивчатимемо далі.

*В українській мові слова «літера» і «буква» рівнозначні.
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Слова поділені на склади. У слові стільки складів, скільки в ньому 
голосних звуків. Наприклад, у словах «дуб» та «дім» один склад, 
у словах «ри-ба» та «сон-це» — два склади, у словах «со-ки-ра» та 

«ба-ра-бан» — три. Поглянь, як відділено склади у схемах слів.«ба-ра-бан» — три. Поглянь, як відділено склади у схемах слів.
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Якщо переставити склади у деяких словах, можна утворити но ві слова. 
Ось поглянь: «бан-ка» — «ка-бан». Нове слово також може утворитися 
зі зміною наголосу: «за-мок» — «за-мок».

1. Читаючи дитині слова по складах, вимовляйте їх чітко та роздільно. Щоб визначити, скільки складів 
має слово, запропонуйте дитині піднести кулачок до підборіддя. Скільки разів підборіддя натисне на 

кулачок під час вимовляння слова — стільки й складів.
2. Зверніть увагу дитини на рисочки над словами — наголоси. Розкажіть їй, що у голосних звуків є ще одна 
цікава властивість. Один із них у слові вимовляється чіткіше та голосніше за інші — він стоїть під наголосом, який 
на письмі позначається рисочкою. Промовляйте слова чітко й виразно, акцентуючи на наголошених голосних. 
Спробуйте змінювати наголос у словах, це допоможе дитині зрозуміти, навіщо він потрібен.
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1. Зверніть увагу малюка на те, що літери «Аа» вгорі надруковано червоним кольором. Так ми будемо 
друкувати літери, які на письмі позначають голосні звуки.

2. Згадайте, які звуки називаються голосними. Проспівайте з дитиною звук [а]. Зверніть її увагу на те, як широко 
розкривається рот, коли ми вимовляємо цей звук.
3. Запропонуйте дитині розглянути малюнки. З якої букви починаються назви намальо ваних 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.

А | А | А
а | а | а | а
А | а | а | А | а
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Аа-а-аа-а! Щоб дві палички 
Не впали,
Ми їх третьою 
З’єднали.

4. Навчайте малюка читати букви, ведучи по рядку 
пальчиком його правої руки. Розкажіть, що букви у 

рядках завжди читають зліва направо.
5. Зверніть увагу дитини на те, що ми вивчаємо дві букви: 
велику і маленьку. Поясніть, що великі букви стоять на 
початку речень та імен.

Яку букву нагадують тобі ці пред-
мети? Чи знаєш ти, для чого ко-
жен із цих предметів використо-
вується?
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у | а | У | А
а | у | А | У
у | У | а | А

1. Розкажіть дитині, що звук [у] також голосний, як і звук [а]. Зверніть увагу на те, як ми складаємо губи, 
коли вимовляємо звук [у].

2. Запитайте, що зображено на малюнках. Де стоїть звук [у] в назвах цих предметів? Чи є у назвах інші знайомі 
букви? Разом з малюком розбийте слова на склади. 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).

У-у-у-у
У | у | у | У | у
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4. 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».
5. Не забудьте похвалити малюка за старанність, покажіть йому, що він робить успіхи, просувається вперед.

— Скажи, горобчику, чому 
Ти так не любиш букву «у»?
— Погляньте, хлопчики й дівчатка:
Ця буква схожа на рогатку!

За Ігорем Січовиком

Послухай віршик
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

За Ігорем Січовиком

Послухай віршик
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