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КартКа №1
1. Прочитай вірш. Підкресли дієслова. Випи-

ши ті з них, які відповідають на питання 
що робить?, що роблять?

Як швидко літо проминуло!
Прийшла осінняя пора.
Немов на крилах полинуло
кохане літечко з двора…
Садок марніє потихеньку,
пожовклі падають листки,
вітрець не віє вже тепленько, —
жене понурії хмарки.
Посох горошок на городі,
мачок вже цвіт давно згубив,
високий соняшник на грядці
журливо голову схилив.

         Олена Пчілка

2. Від поданих іменників утвори і запиши  
дієслова.

подорож — 

читання — 

будівля — 

щебетання — 
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КартКа №2
1. Прочитай. Добери і впиши потрібні за зміс-

том дієслова.

Друзі  лісом і  

гриби. На галявині вони  

зламану берізку. Її тоненькі гілоч-

ки  додолу. Ніжне зелене 

листячко почало  . Хлопчики 

 берізку і  до 

кремезного дуба.

2. До поданих дієслів добери і запиши антоніми.

стояти — 

пам’ятати — 

додавати — 

кинути — 

слухати — 

сумувати — 
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КартКа №3
1. Добери і запиши дієслова, які відповідають 

на подані запитання. Визнач їх час.

Що робить? 

Що роблять? 

Що робив? 

Що зробив? 

Що робили? 

Що зробить? 

Що зроблять? 

2. З двома дієсловами (на вибір) склади і запи-
ши речення.
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КартКа №4
1. Прочитай вірш. Випиши дієслова, визнач 

час.
Сніжна зіронька горить
в мене на віконці.
Як погасне, інша вмить
спалахне на сонці.
Скільки їх, живих, ясних,
вранці мерехтіло!
Це малята зір нічних
в гості прилетіли.

          Платон Воронько

2. Від поданих дієслів утвори і запиши всі ча-
сові форми в однині.
Зразок. Будувати  — будував, будує, буду- 
  ватиме.

Мріяти — 

Гомоніти — 


