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КартКа №1
1. Прочитай. Випиши займенники. Визнач їх 

особу, число.
Люби книгу! Вона навчить тебе шану-

вати людину, любити рідний край, рідну 
мову. З книги ти довідаєшся про багато ці-
кавих речей. Я і ти, всі ми, читаючи книги, 
побачимо красу та багатство мови, якою 
розмовляємо і думаємо, відчуємо, який то 
скарб — наша рідна мова.

2. Запиши займенники у потрібній формі.

до (ти) — 

з (ми) — 

від (ви) — 

за (вони) — 

перед (він) — 

у (ми) — 
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КартКа №2
1. Провідміняй займенники першої особи од-

нини і множини.

Н. (хто?) я ми

Р. (кого?)

Д. (кому?)

З. (кого?)

О. (ким?)

М. (на кому?)

2. Прочитай. Впиши пропущені займенники 
першої особи однини і множини у потрібній 
формі.

 з мамою влітку відпочивали в 

Карпатах. Там  познайомилася 

з Танею.  було цікаво проводити 

час разом. Таня розповідала  

про свої захоплення, а  їй 

про свої. У  виявилося багато 

спільних інтересів.
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КартКа №3
1. Доповни словосполучення займенниками 
ти, ви у потрібній формі.

Зустрів (кого?) — 

Подарувати (кому?) — 

Пишається (ким?) — 

Побачили (на кому?) — 

Прийшов (до кого?) — 

2. З двома словосполученнями (на вибір) скла-
ди і запиши речення.
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КартКа №4
1. Провідміняй займенники другої особи одни-

ни і множини.

Н. (хто?) ти ви

Р. (кого?)

Д. (кому?)

З. (кого?)

О. (ким?)

М. (на кому?)

2. Перебудуй розповідні речення на питаль-
ні, замінивши займенники 1-ої особи на за-
йменники 2-ої особи. Запиши.
•	Я люблю читати книги про природу.
•	Ми відпочивали влітку на морі.


