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Картка №1
1. Прочитай вірш. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні.

		
Вітер
Вітер, вітер пустотливий
залетів до нас у сад,
оббиває груші, сливи,
трусить яблуні підряд.
І хустиночку в Марусі
на голівці розв’язав.
Свиснув дівчинці у вусі
і нічого не сказав.
Перебіг, упав на квіти,
на траві лишив сліди.
Неслухняний і сердитий,
хто просив тебе сюди?
		

Марія Познанська

2. Добери і запиши слова, які характеризують
рух вітру.

Вітер (що робить?) дме,

Картка №2
1. Прочитай словосполучення. Слова, вжиті
в прямому значенні, підкресли однією лінією, а в переносному — двома лініями.

Важка задача.
Нічна буря.		
Глибока річка.
Міцний сон.		
Сосновий ліс.
Пливе хмара.		

Важка ноша.
Буря оплесків
Глибока думка.
Міцний дуб.
Ліс рук.
Пливе окунь.

2. Добери і запиши такі слова, щоб у словосполученнях вони набули прямого і переносного значення.

Співає

Співає

Залізний

Залізний

Ходить

Ходить

Золота

Золота
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Картка №3
1. Прочитай. Знайди і підкресли слова, які звучать і пишуться однаково, але значення мають різні.

1. Оленка вплела в косу яскраву стрічку.
Дідусь нагострив косу. 2. Високо в небі
линув журавлиний ключ. Слюсар виготовив новий ключ для замка’ . 3. Ясний місяць
освітив стежку в саду. Цілісінький місяць
Ігор провів у дитячому таборі відпочинку
в Карпатах.
2. Заміни подані вислови одним словом із тим
самим значенням.

Байдики бити —
Пекти раків —
Закарбувати на носі —
Тримати язик за зубами —
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Картка №4
1. Прочитай і порівняй колонки слів. Склади з
ними словосполучення за поданим зразком.

вранці вмивається
в ранці склали підручники
наніс

підшию
підвіз
на ніс
під шию
під віз
2. Доповни речення порівняннями.

1. Краплі роси виблискували на сонці, немов

. 2. Кетяги калини чер-

воніли серед листя, наче

.

3. По синьому небу пропливали кучеряві
хмарки, ніби

. 4. Цілий день

дощ лив, як

.
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