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КартКа №1
1. Прочитай. Поділи текст на речення, постав 

пропущені розділові знаки. Виправ помилки.

Ліс оберігає поля від посухи його коріння 
міцно тримається землі і не дає воді змити 
її потрібно оберігати та насаджувати ліси 
вони — легені нашої планети

2. Підкресли рядки, в яких записані речення. 
У кінці речень постав потрібні розділові 
знаки.

• Вітер гойдає віти калини
• Із-за хмари сонце
• По землі стелиться
• Лелеки повернулися з вирію
• Перші весняні квіти
• Під пеньком дрімав їжачок
• Чи бачив ти, як сходить сонце
• Діти, бережіть книги
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КартКа №2
1. Пошир речення словами, які відповідають 

на подані в дужках питання.

Учні поспішали (куди?) .

Художник малює (що?) .

Зазеленіло листя (на чому?) 

.

Звірі готуються (до чого?) .

Небо вкрилося (чим?) .

Леся побачила (кого?) .

2. Склади і запиши речення з поданих слів.

Над, журавель, низько, ставом, пролітав.
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КартКа №3
1. У подані речення впиши пропущені службо-

ві слова (біля, до, у, по, під, з, на).

Діти пішли  лісу. Вони вийшли  

узлісся. Зупинилися  сосни.  

дереві вони побачили білочку. Звірятко 

сховалося  дупло.  гілки зле-

тіла сорока.  сухому листі прошур-

хотів їжачок і сховався  хмизом.

2. Прочитай. Допиши останні слова кожного 
речення.

1. Закувала у лісі зозул . 2. Літак ле-

тів над міст . 3. Ігор грає на баян .  

4. Іринка замилувалася квітк . 5. Ко-

махи сховалися від дощ . 6. Осінь ха-

зяйнує в лісах і сад . 7. Туристи відпо-

чивали біля озер .
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КартКа №4
1. Прочитай. Постав потрібні розділові знаки 

в кінці кожного речення.
• Яка чудова рідна земля 
• Яку книгу ти прочитав 
• Учні, бережіть шкільне майно 
• Сніг іскриться на сонці 
• Діти, не грайтеся з вогнем 
• Де, зайчику, ти бував 
• Вітер дме з півночі 

2. Прочитай запитання. Напиши до них повні 
відповіді.
• Яка найбільша річка України?

• У якого дерева біла кора?


