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КартКа №1
1. Прочитай вірш. Знайди і підкресли прислів-

ники.
Повернулися гусоньки рано,
а земля ще у біле убрана.
Повернулися гуси додому,
принесли з моря краплю солону.
Посідали і тужно голосять —
позмерзали у ніженьки босі.
Ой ви гуси, гусяточка сірі,
чом так рано сюди прилетіли?
Гуси низько голівоньки хилять,
гуси тихо у відповідь квилять:
«Як журитися в краї чужому,
краще мерзнуть у рідному домі!»

     Г. Чубач

2. Доповни ряди прислівників.

(Як?) Весело, щедро, 

(Коли?) Сьогодні, восени, 

(Де?) Близько, праворуч, 
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КартКа №2
1. Прочитай. Знайди прислівники і випиши їх 

разом з дієсловами, з якими вони зв’язані.
Уже згасло літо, і перший багрянець 

ніжно торкнувся листя. Щодня ранками 
віє прохолодою. Приємно пахне восени 
в полі. Джмелі ліниво гудуть, наче хто тяг-
не басову струну. Вони важко опускають-
ся на траву, довго розшукують свіжі квіти. 
Осінь уже не щедра на цвіт (За Є. Гундичем).

2. Прочитай. Добери і запиши відповідні при-
слівники.

Поспішав (куди?) — 

Розцвітуть (коли?) — 

Пише (як?) — 

Знаходиться (де?) — 

Поїде (коли?) — 

Співала (як?) — 
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КартКа №3
1. Прочитай. Випиши прислівники, добери до 

них антоніми.
1. Високо в небі курличуть журавлі. 2. По-
над ставом увечері шепче осока. 3. Спра-
ва від озера тягнувся хвойний ліс. 4. З-за 
обрію поволі викотилося сонце. 5. У гаю 
голосно щебетали пташки.

2. Прочитай вислови. Заміни виділені слова 
відповідними прислівниками. Розбери їх за 
будовою.

Прокидатися ні світ, ні зоря — 

Рухатися, як черепаха — 

З’явитися, як сніг на голову — 

Жити душа в душу — 

Працювати, як сонна муха — 

Слова для довідки: мляво, повільно, рано, 
дружно, раптово.
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КартКа №4
1. Прочитай слова. Випиши тільки прислівни-

ки. Познач у них суфікси.
Щасливе, недавно, з-під, вгору, перший, 
вранці, мілкий, низько, щасливо, там, 
пізнє, давній, вперше, гора, вперед, низь-
ке, мілко, щодня, мало, щоденний, пізно, 
над, біля, влітку, зима, попереду.

2. Продовж ряди прислівників.

Місце дії (де?): зліва, 

Час дії (коли?): вчора, 

Ознака дії (як?): тихо, 


