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Картка №1
1. Допиши пропущені закінчення іменників.
Визнач їх відмінок.

Урожай пшениц
Зацвіли в сад

(
(

).

Їхав на велосипед

(

Зустрітися з подруг
Побачили зозул
Стоїть біля дуб

).

(
(

(

).
).

).
).

2. З двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши речення.

Картка №2
1. Запиши подані в дужках іменники у потрібній формі. Виділи закінчення.

Ілюстрації в (книга)
Олівець в (рука)
Подряпина на (нога)
Сидить у (кожух)
Цвіте в (луг)
Купається в (ріка)
2. З двома словосполученнями
склади і запиши речення.

4

(на

вибір)

Картка №3
1. Запиши подані в дужках іменники у потрібній формі. Виділи закінчення.

Пригостити (вечеря)
Відпочивати під (калина)
Милуватися (лілія)
Ласувати (диня)
Міркувати над (задача)
Стояти під (яблуня)
2. З двома словосполученнями
склади і запиши речення.

5

(на

вибір)

Картка №4
1. Допиши пропущені закінчення іменників.
Визнач їх відмінок.

1. Ігор та Денис займаються бороть
б

(

). 2. Здалеку долинали чарівні

звуки скрипк
(

(

). 3. Оля з Гал

) чергують у класі. 4. З далекого

кра

(

)

повертаються

журавлі.

5. Бабуся пригостила онука свіжою паляниц

(

). 6. У високій трав

(

)

сюрчали коники.
2. Запиши подані іменники у родовому відмінку однини.

гусінь

—

міль

—

вітер

—

кіт		

—

сіль

—

рік		

—
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