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Картка №1
1. Прочитай слова. Випиши іменники у два
стовпчики (назви істот, назви неістот).

Березень, весняний, учень, маляр, зеленіє, космос, лікар, працьовитий, фіалка,
лікує, навчання, фіолетовий, зелень, працівник, космічний, джміль, весна, березовий, космонавт.
Хто?

Що?

2. Прочитай слова. Підкресли іменники — назви істот.

Веселка, дитина, радість, осінь, лоша,
теля, ромашка, синичка, бджола, сонце,
калина, дідусь, лелека, вогник, сніжинка,
білочка, ліс, метелик.

Картка №2
1. Прочитай словосполучення. Заміни їх одним іменником. Запиши.

Висушена трава —
Сильний вітер —
Багато птахів —
Сильний дощ —
Шкільна сумка —
2. Допиши речення. Підкресли іменники —
назви істот.

•

Буряк — овоч, а груша —

•

Дуб — дерево, малина —

•

Щука — риба, а джміль —

•

Чоботи — взуття, а светр —
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Картка №3
1. Від поданих слів утвори і запиши іменники.
Постав наголос.

Зразок. Ремонтувати — ремóнт.
працювати —
співати —
садити —
літати —
починати —
одягати —
майструвати —
заходити —
2. З двома іменниками (на вибір) склади і запиши речення.
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Картка №4
1. Прочитай. Підкресли слова, які означають
власні назви.

У Софійському соборі в Києві є багато
фресок. На одній із них зображено князя Ярослава Мудрого, його дружину Ірину
та їхніх дітей: Анну, Єлизавету, Анастасію,
Всеволода, Ізяслава.
2. Допиши загальну назву до кожної групи
іменників.

Карпати, Медобори, Альпи —
Дніпро, Тиса, Черемош —
Київ, Львів, Запоріжжя —
Озерне, Соснівка, Морозівка —
Петро, Оксана, Ігор, Ніна —
Сірко, Зірка, Пушок, Білка —
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