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КартКа №1
1. До поданих назв предметів добери і запиши 

ознаки за смаком.

кавун — 

лимон — 

хрін — 

оселедець — 

2. Впізнай предмет за поданими ознаками і до-
пиши його назву.

•	 Свіжий, запашний, м’який, пшеничний, 

смачний .

•	 Сіра, темна, велика, дощова  

 .

•	 Дзвінка, весела, улюблена, народна  

 .

•	 Білий, лапатий, пухнастий, холодний  

 .

•	 Блакитне, чисте, безхмарне, безмежне  

 .
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КартКа №2
1. Прочитай і відгадай загадку. Підкресли при-

кметники.
Гостроносий і малий,
сірий, тихий і незлий.
Вдень ховається. Вночі
йде шукать собі харчі.
Весь із тонких голочок.
Як він зветься?...          

2. Допиши речення. Підкресли прикметники.

Огірок зелений, а помідор — 

.

Зима холодна, а літо — .

Кущ низький, а дерево — .

Стежка вузька, а дорога — 

.

Ніч коротка, а день — .
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КартКа №3
1. Прочитай. Утвори словосполучення за 

зразком.
день   строкатий
ліс    крислатий
дуб   тендітний
дятел   сонячний
пролісок  густий

2. Прочитай. Впиши пропущені у реченні при-
кметники.

Сонце , як мама,  

, як кульбабка,  

, як м’ячик,  

, як ліхтарик.
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КартКа №4
1. Прочитай. Зміни словосполучення за зраз-

ком.
Один Багато

зелений ліс — зелені ліси

теплий день —

висока гора —

глибоке море —

осінній дощ —

2. Прочитай. Випиши словосполучення при-
кметників з іменниками, які означають ба-
гато предметів.
1. Мала крапля великий камінь продовбає. 
2. Добрі вісті не лежать на місці. 3. Малі 
діти — малі клопоти. 4. Грім гучний, а до-
щик — малий. 5. Не одяг прикрашає лю-
дину, а добрі діла. 


