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ასოების გაფერადება

მოძებნეთ და გააფერადეთ.

ა - წითლად           ი - მწვანედ

აი ია. აი გია. ია, აი მაია.
მოძებნეთ და გააფერადეთ მითითებული ასოები.

ე

ენაჭიკჭიკა ელენე ექვს 
სტუმარს ერთად ელისო,
ეკუნას, ელდარს, ექვთიმეს, 
ევას, ემზარს და ელისოს.

ო

ოქროსფრად მორთულ 
ოქტომბრის ბოლოს
ო, როგორ უხმობს ოლოლი 
ოლოლს!



უ

უმაძღარა ღრუტუს უჩა
უნაბს უყრის ბღუჯა-ბღუჯა.

მოძებნეთ ასო, რომელიც ყველაზე ხშირად გესმით და გააფერადეთ.

მ

მელამ მოგაგნო, მამალო,
მურას მოუხმე მალეო!

ნ

ნანა ნინოს ბანანს ჩუქნის.

ნამნაპკური ნანას ყანა
ტანს იმშვენებს თანდათანა.

თ

თეთრ თელასთან ფთილაა თუ 
თეოს თეთრი თრითინა 
თვლემს.
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თეთრი თრითინა თეთრ 
თრთვილზე თრთოდა.

ვ

ვანის ველზე ვენახი გვაქვს.

ვთვალე, ვთვალე, ვერ 
დავთვალე.

ბ

ბილიკ-ბილიკ ბურტყუნებს
ბრიყვი ბელი - ბელუკა: -
ბანით ვჯობნი ბულბულებს,
ბეჭებით კი - ბერმუხას.

ზ

ზარი ზანზარებს უზარმაზარი,
ზარმაც ზაზუნებს დასცა 
თავზარი.
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ს

ეს სოსისი სოსოსია.

სოსო ასე რას ხალისობს?
დღეს სურვილი აისრულა.

რ

რაკ-რაკ-რაკ, რაკრაკებს რუ.
დ

დიდი დათვი დრუნჩიანი
დუდღუნა და დანდალაო.

ლ

ლომმა დაღლილი თვალი 
მილულა,
სველ ლელიანში სულს ლევს 
გმირულად.
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კ

კუტკალია სკუპი-სკუპა
კვლავ გაჰკივის კარდაკარა.

კაპიკი გაკაპიკებულა, 
საკაპიკეში ჩაკაპიკებულა.

ძ

ძეძვის ძირს მიძინებულმა
ძლივს გაიღვიძა ენძელამ.

ძერა ძერას დაეძგერა.
გ

გუგუ-გუგუ!- გუგულმა
გულჭრელათა გვარისამ,
გამარჯობა გვისურვა,
გული გაგვიხალისა.
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ხ

ხერხით ხეს ხერხავენ.

ხევ-ხევ ხერხი მოცუხცუხებს, 
აცახცახებს ვერხვებს, მუხებს.

ტ

ტატას ბატი ფარფატა
ტალახ-ტალახ ტანტალებს.

პ

ეს პატარა პეტრეს თოვლის 
პაპაა.

შ

შარიშურა შინდიანში
შტოზე შეჯდა შვიდი შაშვი.

შურდულივით გაეშურა შავი 
შაშვი შარა-შარა.
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ქ

ქრის, ქრის, ქრის
ქარი სექტემბრის.

ღ

ღობის თავზე ვეღარ ვხედავ
ღუდღუდელა ღოღნაშოსა.

ფ

ფრთაფოფინა ფარშავანგი
ფანტავს ფერად ფერებსაო.

ყ

აყიყინდნენ ბაყაყები,
გადაყლაპავს ბაყბაყდევი!

ბაყაყი წყალში ყიყინებს.
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ჩ

ჩირიმ-ჩირიმ-ჩირიმ, ჩამიჩი და 
ჩირი.

ჩინეთიდან ჩინელებმა ჩაი 
ჩამოიტანეს.

ც

ცივა, ცივა ციდა ცინდალს,
ციცქნა ცხვირი გაუცივდა.

ციყვის ცუნცული ციცინოს 
აცინებს.

წ

წრუ-წრუ! წრუ-წრუ! - წრიპინებს
პაწაწინა წრუწუნა.

წვიმიანში გაწეწილი
წისქვილის წინ წუხს წიწილი, -
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წია, წია! - მწარედ წივის,
წნორის წნელზე წაჰკრა წვივი.

ჯ

ჯანსუღმა და ჯმუხმა ჯარჯიმ
ჯადოქარზე გაიმარჯვეს.

ჭ

ჭინჭრებს შუა ჭივჭავები
ჭანჭურს ჭამენ ჭიანაჭამს.
ჭრიჭინები გაჭყეპილან,
ჭინჭილებით სვამენ მაჭარს.

ჟ

ჟანგისფერ ჟირაფს 
შეაჟრჟოლა.

ჰ

ჰარალალე! ჰერი! ჰერი!
ჰასან, ბიჭო, რა ჰანგს მღერი?
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ასოების გამოწერა
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