
ВСТУП

Як правильно сидіти 
Дотримуйся правил правильної посад-

ки під час письма або малювання.
• Спину тримай рівно, не спирайся 

грудьми на парту.
• Лікті поклади на стіл, вільною рукою 

притримуй зошит.
• Ноги всією ступнею постав на підло-

гу чи підставку.

Як правильно класти зошит

Так має лежати зошит, якщо ти пи-
шеш правою рукою. Нижній кут 
сторінки, на якій ти пишеш, має 
бути навпроти середини грудей.

Так має лежати зошит, якщо ти пи-
шеш лівою рукою. Нижній кут сто-
рінки, на якій ти пишеш, має бути 
навпроти середини грудей.

Як правильно тримати ручку

Так правильно тримати ручку, 
якщо ти пишеш правою рукою.

Так правильно тримати ручку, 
якщо ти пишеш лівою рукою.

Виконуй завдання правильно й акуратно!   
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Мої помічники

1 Відгадай загадку про твого по-
мічника під час виконання за-
вдань. Намалюй його.  

Кожен з нас його шанує,
Бо він пише ще й малює.
Хто ж цей славний молодець?
Це, звичайно, … 

2 Розфарбуй предмети, необхідні для малювання та письма.
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3 Покажи ліву руку. Покажи праву руку. Обведи за пункти-
ром руку, якою ти пишеш або малюєш.

4 Розфарбуй іграшки, намальовані праворуч від хлопчика.
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Орієнтуюсь на сторінці 

1 Розфарбуй іграшки. У правому нижньому кутку — синім 
олівцем, у лівому верхньому —  жовтим, у правому верх-
ньому — зеленим, у лівому нижньому — червоним. Посе-
редині намалюй свою іграшку. 

2 Обведи рибок, які пливуть зліва направо. 
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3 Наведи малюнок по пунктирних лініях та розфарбуй. По-
даруй повітряну кульку тому, хто внизу, а прапорець — 
тому, хто  вгорі (намалюй). 
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Координую рухи 

1 Допоможи ведмедикові дістатися діжки з медом.  

2 Наведи за пунктиром ласощі, які полюбляє ведмідь.
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3 Проведи лінії по доріжках, не відриваючи олівця від арку-
ша і не виходячи за межі.

4 Знайди однакових павучків і розфарбуй їх.
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Знайомлюся  
з горизонтальними лініями

1 Наведи лінії за пунктиром. Це горизонтальні лінії.

2 Знайди на малюнку горизонтальні  лінії та наведи їх за 
пунктиром. 


