
Прийшла зима 

біловолоса 



Не просто слухати, а чути. 

Не просто дивитися, а бачити. 

Не просто відповідати, а міркувати. 

Дружно і плідно працювати. 



    Чудо – сани прилетіли,  

      Скакуни в тих санях білі. 

         В санях тих сидить цариця –  

       Білокоса, білолиця. 

         Рукавом махає –  

         Сріблом все вкриває. 



Гра «Сніжинки»  

 

                        И             М 

 

     А                   З 



  З               И              М             А 



Асоціативний кущ 

Подарунки            Новий Рік              Свята 

 

Мороз                       ЗИМА                    Сніг 

 

Бурульки                    Холод                  Лід 

 

                                   



1. Якщо спекотним був липень, то грудень 

буде морозяним. 

2. Якщо зима не настала в грудні і січні, то 

вона не настане до 10 лютого.  

3. Синиці вранці пищать й до будинку 

туляться - чекай похолодання, вночі 

морозу.  

4. Миготять зірки в небі - на сніг.  

5. Довгі гілки ялинки перед метелицею 

згинаються, до ясної погоди 

розпрямляються. 

6. Починають плакати вікна - знизиться 

тиск і потеплішає.  



 

                          Гра «Плутанка» 
             Перед вами складовиця, 

                А в ній заголовок таїться. 

                    Підберіть все до ладу. 

                Уважні будьте, не зівайте,  

           Правильно всі слова складайте. 

 

ЕНЬЧІС –  

 

ТИЙЛЮ -     

 

ЕНЬГРУД -         

 



Складіть із слів речення 

 красуня, чарівниця! Зима - , біла 

 

 

 

ній, й, краси, дивного, стільки, В, дива! 







Чистомовка 

• Ма – ма – ма - скоро вже зима. 

• Ло – ло – ло - снігом землю замело. 

• ЛЯ – ля – ля – стала білою земля. 

• Лі – лі – лі – ось замети чималі. 

• Оу – оу – оу – як дорогу я знайду? 

• Ду – ду – ду – крізь замети я іду. 



Читання – це віконце, через яке діти 

бачать і пізнають світ і самих себе. 

В.А. Сухомлинський 



                        

БОБЕНКО (справжнє 

прізвище — Бібик) Андрій 

Михайлович. Народився у 

1920 році, с. Добренька, 

Полтавської губернії.— 

український письменник-

робітник.  



Прийшла зима біловолоса 





Гра «Кучугури» 

сон це лі том 

дрі ма зи ма 

ста ла ков дра 

сві том оче рет 

сльо зою поне волі 



Гра «Сніжки» 

Біловолоса                                   Світом 

Полотном                                     Горить 

Дугою                                           Золотою 

Простяглося                                 Налилось 

Літом                                             Одяглося 

Стоїть                                            Селом 

 



Гра «Пазли» 



 


