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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ІМЕННИК

1. Прочитай. Випиши з тексту іменники за групами: назви істот, на-
зви неістот.

Випадок на озері
Мисливець надибав лісок і вирішив відпочити. Стояла 

тиша. Але ось із хащі за озером почувся різкий тріск. З лісу 
вискочив лось, величезними стрибками кинувся до води. 
Мисливець побачив, що на спині у нього сидить плямистий 
звір. Лось швидко стрибнув у воду і зник з головою.

Невдовзі з'явилась його голова, але на спині вже не 
було звіра. Хижаком виявилась велика рись. Вона швидко 
попливла до берега і заховалась у лісі. Лось переплив озе-
ро, вийшов з води, постояв, озирнувся і спокійно пішов до 
лісу. Так він рятується від хижаків.

         Назви істот          Назви неістот
                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

Прига д ай!  Іменник — частина мови, що озна-
чає назву предмета і відповідає на питання хто? 
або що?
Іменники, які відповідають на питання хто?,  
є назвами істот: школяр, комаха, птах, льотчик.
Іменники, які відповідають на питання що?,  
є назвами неістот: річка, дерево, тиша, гори.
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2. Прочитай. Випиши з тексту власні іменники.

Перлина України — Гуцульщина. З давніх-давен слави-
лася вона своїми талантами. Цей край подарував нашому 
народові і світовій культурі Юрія Федьковича, Леся Марто-
вича, Марка Черемшину. А ще — Володимира Івасюка, який 
яскравою зіркою запломенів у кінці 60-х років на терені 
української музичної культури, щоб навічно увійти в когорту 
безсмертних. Рідко хто в одній особі поєднав такі таланти, 
як Володимир Івасюк — композитора, співця, поета. Його 
чудові пісні “Червона рута”, “Водограй”, “Я піду в далекі 
гори” та десятки інших є окрасою української естради. 

З журналу

Іменники бувають загальними і  влас-
ними.  Власні іменники (імена, прізвища, 
по батькові людей, клички тварин, назви 
міст, сіл, річок, озер, гір, морів, країн, вулиць) 
пишуться з великої букви: Тарас Шевченко, 
Карпати, Одеса, Чорне море.

3. Прочитай і відгадай загадки. Визнач рід і число слів-відгадок.

 Вірно людям я служу,
їм дерева стережу,
дзьоб міцний і гострий маю,
шкідників ним добуваю. (                         )
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 В теплий дощик народився,
парасолькою накрився. (                         )
 Взимку спить, влітку бринить,

понад води, понад сади літає, 
солодку росу збирає. (                         )
 Хто на зиму роздягається,

а навесні одягається? (                         )
 Повен хлівець білих овець. (                         )

Іменники змінюються за числами — однина  
і множина: степ — степи; вишня — вишні.
Іменники належать до чоловічого, жіночого 
або середнього роду: дуб (він, мій), береза 
(вона, моя), поле (воно, моє).

4. Прочитай. Випиши з вірша іменники, визнач їх рід і число.

Осінь така мила, осінь славна.
Осінь матусі їсти несе:
борщик у горщику,
кашка у жменьці,
скибка у пазусі,
грушки в фартушку.

П. Тичина

Зверни  у ваг у !  В іменниках, вжитих у множи-
ні, рід не визначають. Щоб визначити рід імен-
ника, потрібно записати його в початковій формі 
(хто? що?).
Наприклад :  матусі — (хто?) матуся (ж. р., одн.).




