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Белла В ПЕРШИЙ РАЗ

Етьєн Верстраелєн   H   Домінік Пельтьє

Для самостійного читання

ЗАНЯТТЯ 22

Це мій перший велосипед.

Він чудовий!

Я допомагаю татові з обідом.

Швидко їду в магазин по продукти.

На своєму велосипеді я лечу наче комета.

В магазині купую яйця та хліб.

По дорозі назад я дивлюся на метелика,

наспівую веселу пісеньку...

...та не помічаю самоката.

Я намагаюся його об’їхати.... оце так пірует!

Ой-ой-ой, із яєць вийшов омлет!
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Це моя перша машина.

Я допомогаю мамі з обідом.

Я купую моркву та хліб.

Я не помічаю самоката.

Ой-ой-ой! Із яєць вийшов омлет!

-

ЗАняття 21

1•  Впиши « + », якщо фраза вірна, и  « - », якщо невірна. 

еяйц

зач        ска

кол        со

в        кно

хл        б

боляч  

2•  Встав пропущену літеру « Е » або « І ».
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Що в Белли на штанах? 
а) пляма                                  б) яйце 
в) дірка

Що ти бачиш на картинці? 
a) п’ять зірок і п’ять яєць    
б) шість зірок і одна квітка                       в) шість зірок і три дівчинки

Який у Белли велосипед? 
a) синій з червоною блискавкою 
б) червоний з синьою блискавкою      в) зелений з синьою блискавкою

Белла допомагає татові з обідом.

Вони готують котлети та пиріг.

Белла їде в магазин по продукти.

Тато просить купити моркву та хліб.

Белла їде дуже швидко.

са мо кат

зин   си   че   бо   та   га   ма   ля   ве   то   пед   ло  

ЗАняття 21

3•  Подивися на малюнок і обведи вірні відповіді.

4•  Запиши слова за допомогою складів.

5•  Знайди та обведи наголошену голосну літеру.
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Подивись на малюнки та знайди 6 відмінностей.

час грати!
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Це моя перша машина.
Я допомагаю мамі з обідом.
Я купую моркву та хліб.
Я не помічаю самоката.
Ой-ой-ой! Из яєць вийшов омлет!

-

-

-

+

+

еяйц

зач  і    ска

кол   е   со

в   і   кно

хл   і    б

боляч  е

ЗАняття 21

1•  Впиши « + », якщо фраза вірна, и  « - », якщо невірна. 

Що в Белли на штанах? 
а) пляма                                  б) яйце 
в) дірка

Що ти бачиш на картинці? 
a) п’ять зірок і п’ять яєць    
б) шість зірок і одна квітка                       в) шість зірок і три дівчинки

Який у Белли велосипед? 
a) синій з червоною блискавкою 
б) червоний з синьою блискавкою      в) зелений з синьою блискавкою

3•  Подивися на малюнок і обведи вірні відповіді.

2•  Встав пропущену літеру « Е » або « І ».
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са мо кат

ма га зин

та то   ве        ло     си       пед

  бо     ля       че

час грати!
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зин   си   че   бо   та   га   ма   ля   ве   то   пед   ло  

4•  Запиши слова за допомогою складів.

Белла допомагає татові з обідом.
Вони готують котлети та пиріг.
Белла їде в магазин по продукти.
Тато просить купити моркву та хліб.
Белла їде дуже швидко.

5•  Знайди та обведи наголошену голосну літеру.


