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КартКа №1
1. Прочитай вірш. Підкресли дієслова.

Коли риби виростають, 
добре плавають в воді,
птахи високо літають,
звірі бродять по землі.
А людина виростає —
їздить! плаває! літає!
Одкриває, пізнає
геть усе, що в світі є.

         Василь Фетисов

2. З’єднай іменники з відповідними дієсловами 
за поданим зразком.

лікар    грає
учитель    будує
співак    вчить
будівельник   лікує
художник   співає
музикант   малює
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КартКа №2
1. Прочитай прислів’я. Випиши дієслова.
• Хто книжку читає, той розуму набирає.
• Дерево шанують, як добре родить,  
 а чоловіка — як добре робить.
• Краще добре робити, як погано гово- 
 рити.
• Кому місяць світить, тому і зорі всміха- 
 ються.

2. Напиши, хто як пересувається.

Риба .

Горобець .

Жаба .

Кінь .
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КартКа №3
1. Прочитай. Випиши дієслова і зміни їх за по-

даним зразком.
Співають, витьохкують у кущах солов’ї. 
Цвітуть фіалки і конвалії. Над ними літають 
метелики і бджоли. Дзвінко кують зозулі.

Що роблять? Що робить?

співають співає

2. З’єднай іменники з відповідними дієсловами 
за поданим зразком.
ручкою   рубають
пензлем  ріжуть
віником   малюють
ножем   пиляють
сокирою  підмітають
пилою   пишуть
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КартКа №4
1. Прочитай речення. Добери і впиши пропу-

щені дієслова.
Ранок

Олег  о сьомій го-

дині і  зарядку. Потім 

 зуби,  

руки, шию, обличчя. Після сніданку 

 костюм,  

черевики і  до школи.

Слова для довідки: чистить, вирушає, ро-
бить, одягає, прокидається, взуває, миє.

2. До поданих дієслів добери і запиши відпо-
відні іменники.

• Сходить, світить, гріє .

• Дме, свище, завиває .

• Іде, мрячить, ллє .


