
Азбучно

предизвикателство
Здравейте!

Честит ден на буквите! 

Няма по-подходящ начин за научаване

на азбуката от играта с нея. :) 

Азбучното предизвикателство е игра в

която, освен нашата картинна азбука

(думите към всяка буквичка са казани

от Вики), ще намерите и 10 карти с

30+ разнообразни задачки, свързани с

буквите от азбуката.

Желаем ви приятни мигове на игра!

Ваши Таня и Вики



Опитай се да

кажеш буквите от

азбуката.

Кажи коя е твоята

буквичка. Покажи

я. Каква е

картинката при

нея?

С кои картинки ще

"напишеш" името

си?

1.

2.

3.

Отпечати, изрежи, играй!

Знаеш ли кои са

червените

буквички от

азбуката?

Покажи/ кажи ги.

Покажи/кажи

всички сини

буквички?

Защо са в

различни 

1.

2.

3.

      цветове?

Посочи една

буквичка от

азбуката. Кажи

три думи с нея.

Кажи думата при

нея. Раздели я

на срички.

Преброй ги.

Затвори очи. 

1.

2.

3.

Избери си картинка

от азбуката. Кажи

я.

Кажи коя е първата

буква в нея; коя е

последната и коя е

в средата.

Измисли и кажи

думи с първата,

последната и

средната буква.

1.

2.

3.



Избери синя

буквичка. Към нея

добави една

червена. 

Прочети

получената сричка. 

Кажи думи с нея.

Сега размени

местата на синята

и червената

буквичка.

1.

2.

3.

4.

Отпечати, изрежи, играй!

Избери три

буквички. 

Кажи картинките

към всяка от тях.

Състави изречения

с тях.

Опитай се да

съставиш едно

изречение с

думите към трите

картинки.

1.

2.

3.

4.

Групирай

буквите от

азбуката според

картинките им.

Запиши кои

букви са в

категория

животни, кои - в

растения.

Има ли и други

категории?

1.

2.

3.

Избери картинки

от азбуката.

Напиши думите

към тях.

Оцвети буквите в

червено и синьо.

Преброй и запиши

колко са червените

букви и колко са

сините.

1.

2.

3.

4.



Посочи три

картинки. Назови

ги. 

Кажи всяка дума

буква по буква.

Сега ги скрий.

Опитай се да ги

кажеш звук по

звук.

Намисли и кажи

думи с първите им

звукове.

1.

2.

3.

4.

Отпечати, изрежи, играй!

Надявам се играта да ви бъде полезна. 

Да направи ученето забавно и интересно,

както и лесно.

В материалът е използван шрифт

Кои са любимите

ти букви?

Кои са картинките

към тях?

Кажи думи с

последните букви

на предметите от

картинките. 

1.

2.

3.
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