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БЕЛАРУСКІ АЛФАВІТ

Літара Назва літары Літара Назва літары

А а а П п пэ

Б б бэ Р р эр

В в вэ С с эс

Г г гэ Т т тэ

Д д дэ У у у

Е е е ў у нескладовае

Ё ё ё Ф ф эф

Ж ж жэ Х х ха

З з зэ Ц ц цэ

I і і Ч ч чэ

Й й і нескладовае Ш ш ша

К к ка ы ы

Л л эл ь мяккі знак

М м эм Э э э

Н н эн Ю ю ю

О о о Я я я

Праспявайце, калі ласка, назвы літар 
на матыў песні «Падмаскоўныя вечары» (сл.  
М. Матусоўскага, муз. Салаўёва-Сядога).
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Алфавітам або азбукай называюцца ўсе 
літары мовы, якія размешчаны ў пэўным па-
радку. У беларускім алфавіце 32 літары. Кож-
ная літара мае сваю назву. Літары мы пішам 
і бачым. У беларускай мове ёсць асаблівыя 
спалучэнні літар дж (дэжэ) і дз (дэзэ), дзе дзве 
літары абазначаюць адзін гук. Акрамя таго 
выкарыстоўваецца надрадковы графічны знак 
« ’ » (апостраф). Яшчэ кропкі над Ё ё ставяцца 
абавязкова.

1.  Запішыце, калі ласка, «суседзяў» літары ў ал- 
фавіце.  

в у

ч н

2.  Працягніце, калі ласка, рады. Запішыце ў кож-
ным яшчэ па тры літары.

а, б, в, г, ____, ____, ____. 

ж, з, і, й, ____, ____, ____. 

н, о, п, р, ____, ____, ____.

ў, ф, х, ц, ____, ____, ____.

ь, ____, ____, ____.
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4.  Устаўце, калі ласка, раздзяляльныя знакі: ь  
ці апостраф (’). Падзяліце словы для пераносу.

Міл___янер, пад___езд, раз___яднаць,       
Савел___еўна, Васіл___евіч, бязрыб___е, 
біл___ярд, з___явіўся, Юр___еў, вал___еры, 
павіл___ён, Iл___я, пад___еў, Загор___е, 
п___ю, аб___ём, раз___юшаны, пад___ёмны, 
вераб___і, пад___ехаў, л___ецца, пал___ю, 
кур___ер, батал___ён, аб___ява, паб___еш, 
Вол___га, мадэл___ер, бур___ян, кап___ё, 
з___езд, Юр___еўна.

5.  Адгадайце, калі ласка, загадкі. Запішыце 
адгадкі. Устаўце прапушчаныя літары. Пад- 
крэсліце літары, паміж якімі яны стаяць.

Ног не маю, а іду,
рук не маю, а б___ю. (______________)

Адзін л___е, другі п___е,
трэці зелянее і расце.    

(__________________________)

Зімою хаваюся,
вясною з___яўляюся, 
летам весялюся,
восенню спаць кладуся. (______________)
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Сям___я душ трыста і багата,
ды ўсяго два локці хата. (______________)

Болей б___ём — ён лепей скача,
не сярдуе і не плача. (______________)

Адгадкі: мяч; рака; гадзіннік; вулей; 
дождж, зямля, расліна.  

6.  Адкажыце, калі ласка на пытанні, складзіце з 
разрозненных літар адказы  і запішыце.

Як называецца чарвяк, які жыве ў са-
жалках, азёрах і, прысмоктваючыся да цела 
жывёл, корміцца іх крывёй? 

а, п, ’, ў, я, к

Як называецца ўваход у шматкватэрны 
дом?  

д, п, ’, а, е, д, з

Праверце сябе!
1.  Закрэсліце, калі ласка, лішні знак у дужках. 

Растлумачце свой выбар.

З(ь, ’)езд, з(ь, ’)ява, Iл(ь, ’)я, пад(ь, ’)езд, 
сузор(ь, ’)е, Авяр(ь, ’)ян, паштал(ь, ’)ён, 
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Загор(ь, ’)е, пер(ь, ’)е, сям(ь, ’)я, надвор(ь, ’)е,  
пад(ь, ’)еў, міл(ь, ’)янер, Васіл(ь, ’)евіч,  
вал(ь, ’)еры, біл(ь, ’)ярд, Юр(ь, ’)еў, з(ь, ’)езд,  
бязрыб(ь, ’)е, раз(ь, ’)юшаны, аб(ь, ’)яднаў, 
біл(ь, ’)ярд, пад(ь, ’)ёмны, Юр(ь, ’)еўна,  
аб(ь, ’)ём, вераб(ь, ’)і, пад(ь, ’)ехаў, л(ь, ’)ецца, 
Дар(ь, ’)я, павіл(ь, ’)ён.    

2.  Устаўце, калі ласка, раздзяляльныя знакі: ь ці
апостраф (’). Падзяліце словы для пераносу.

Сур___ёзны, Анатол___евіч, міл___ён, 
грыл___я́ ж, аб___ём, атэл___е, вал___ер, 
бур___ян, выслоў___е, Дар___я, кал___е, 
шчаў___е, Генадз___евіч, з___есці, аб___езд, 
Анан___еў, нал___ю, здароў___е, пад___езд,  
міл___янер, павіл___ён, Iл___я, пад___еў,  
Загор___е, пад___ёмны, аб___ём, аб___едкі,  
раз___юшаны, Юр___еўна, бул___дозер, 
Марэс___еў, салаў___і, Ул___яна, з___ехаў, 
зал___еш, сям___я.

Расфарбуйце, калі ласка, зорачку  
ў адпаведны колер святлафора.

Зак. 194/2709071-1.


