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КартКа №1
1. Від поданих іменників утвори і запиши при-

кметники.

м’ята — 

вишня — 

молоко — 

джерело — 

весна — 

мед — 

дзвін — 

пшениця — 

2. З двома прикметниками (на вибір) склади 
і запиши речення.
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КартКа №2
1. Запиши подані словосполучення в місцево-

му відмінку однини.

струнка берізка 

осіннє небо 

рідна домівка 

синій берет 

2. З двома словосполученнями (на вибір) скла-
ди і запиши речення.
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КартКа №3
1. Прочитай. Допиши пропущені закінчення 

прикметників. Визнач відмінок.

1. Сліпуч  ( ) блискавка розкрая

ла небо, зашумів густ  ( ) літн  

( ) дощ. 2. На сиз  ( ) небі за

грали дві барвист  ( ) веселки.  

3. Сонячне проміння немов гаптує ли

сточки витончен  ( ) мереживом. 

4. Влітку у вечірн  ( ) пору можна 

побачити, як заклопотан  ( ) світ

лячки спалахують при місячн  ( ) 

світлі.

2. Запиши подані словосполучення в родово-
му відмінку однини. Виділи закінчення при-
кметників.

велика рідня 

осіння казка 

літня днина 
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КартКа №4
1. Спиши речення, ставлячи іменники і при-

кметники, що в дужках, у формі орудного 
відмінка однини.

1. Барвінковий цвіт квітне (яскрава ра-

дість). 2. (Рання роса) вмиваються квітки. 

3. Над (рідний край) лине пісня. 4. За (бе-

резовий гай) в’ється тиха річка. 5. Під (хо-

лодний вітер) плаче бузина.

2. Запиши подані прикметники в давальному 
відмінку однини. Виділи закінчення.

зелена — 

раннє — 

чистий — 

вечірня — 


