Паўтараем арфаграфію.
1. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары з, с або ш.
Ра..чахліць, прыпа..чэнне, ра..чыніць дзверы, ра..чыстка снегу, ..часаць воўну, бру…чатка,
..чышчаць снег, бачыць …часліўцаў, расплю..чыць вочы, ра..чуліцца да слѐз, пры..чапіць
яблыню, ..чапаць палку, ра..чыстка дарогі, ра..чыніць цеста, ..чэпшчык вагонаў, ні..чымны
колас, кампос..ы, ..чупальцы рака, пі..чаць, выма..чаная дарога, у..чуваць сына, ра..сыпаць
зерне, бя..смерце воінаў, рас..чапіць палена, ра..жаць, зайздрос..ы чалавек, пачэс..ы
абавязак, міласэр..ы чалавек, вядомы Бран..т, аблас..ы горад, кантрас..ы малюнак,
кампос.ныя ўгнаенні, трылогія “На ро..станях”, ра..стацца з сябрам, жалас..лівы кліч,
колькас..ны склад, пос..ны абед, ненавіс..ны вораг, хуткас..ны поезд, пляс..нуць рукамі,
жадаць ..часця, баліць сэр..ца, яркае сон..ца, у..чыльніць дзверы, распе..чанае дзіця,
пя..чотны дотык.
2. Устаўце, дзе трэба, прыстаўную літару –в-.
Ля..ончанка, ..усач, ..унцыя, трох..угольнік, за..ушніцы, ..ойкаць, ..ураджай, ..ачыма,
..оцатнакіслы, ..умова, ..отруб’е, ..охкаць, …опыт, ..ушакі, ..орыва, за..ойкаць, ..осы,
..ордэр, на..учэнец, на..уковы, ..зельчык, Бела..усава, ..охра, ..усы, на..астрыць, ..чаніца,
..оспапрышчэпліванне, ..узгорак, за..очны, ..оддаль, ..увага, ..учыцца, шапка- ..ушанка,
..абласны, ..осень, ..окны, ..огнішча, ..окны, Ля..онаўна, На..ум, Тадэ..уш, ..усны прадмет,
ці..уны, за..улак, ..удава, …удавец, ..опера, на..одшыбе, ..унучка, ..угоншчык, ..астрыня,
..усаты, ..уж, ..огнезасцерагальны, Радзі..он, ..орыва, ..окліч, за..очны.
3. Пастаўце назоўнікі ў форме давальнага і меснага склонаў.
Вада, хата, барацьба, дрыгва, вольха, завіруха, заслуга, адвага, цемра, раніца, сцюжа,
дачка, рака, шчака, сустрэча, асака, рыба, палата, гутарка, шаша, паліца, мяжа, партыя,
лыжка, грэбля, страха, хада, паляна, дарога, трэска, пячора, пляцоўка, пушча, маланка,
дуга, жняя, глыбіня, нара, груша, настаўніца, сястра, садавіна, вучаніца, плакса, задзіра,
соня, чысцѐха.
Іра, Тамара, Зіна, Вольга, Анжэла, Вераніка, Наташа, Саша, Шура, Маня, Алена, Марыя,
Тоня, Жанна, рэгіна, Тамара . Алег, Рыгор, Васіль, Дзіма, Дзмітрый, Цімох, Данііл,
Андрэй, Сяргей, Патап, Фѐдар, Паўлюк.
4. Пастаўце націск, устаўце прапушчаныя літары е або я.
Лѐд – л..док, л..дзяны, л..давік, ал..дзяненне;
Мѐд – м..док, м..довы, м..дуніца,;
Межы – м..жа, разм..жоўваць, м..жаванне, разм..жаванасць;
Снег – сн..гі, сн..жынка, сн..гавік, сн..гурачка, сн..гіры;
Песня – п..сняр, п..сняры, пес..ны, пес..нька;
Вецер – в..тры, в..цярок, в..трак, в..траны, в..троўка;
Светлы – св..тло, св..тлець, св..тлаваты, св..тлячок;
Бераг – б..рагавы, наб..рэжная, прыб..рэжны;
Землі – з..мля, з..млякі, з..мляне, з..мляцтва, прыз..мленне;
Цвѐрды – цв..рдзець, зацв..рдз..ваць, зацв..рдзенне;
Сем – с..мѐрка, с..мнаццаць, с..мѐра, ус..м..рых, с..мсот;
Веліч – в..лікі, в..лічыня, в..лізны.
Інж..нер, канц..лярыя, ар..шт, ц..р..монія, поч..рк, др..зіна, бр..зент, д..серт, антр..соль,
зар..ва, бл..ха, гор..ч, др..мота, р..зіна, ш..я, ябл..к, др..васек.

