
https://bohdan-books.com/catalog/book/122157/


ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Блокнот №9

Прикметник

3 клас

Н.Б. Шост 



Навчальне видання
ШОСТ Наталя Богданівна

УКРАЇНСЬКА МОВА
Блокнот №9
Прикметник

3 клас

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Любов Левчук

Обкладинка Ростислава Крамара
Комп’ютерна верстка Лілії Скоренької
Технічний редактор Неля Домарецька

Підписано до друку 30.10.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Pragmatica. Умовн. друк. арк. 0,93. Умовн. фарбо-відб. 0,93.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com
www.bohdan-books.com

УДК  51(075.2)
ББК  22.1я71
        Ш 78

© Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2017

Шост Н.Б.
Ш 78    Уêрàїíсüêà мîâà : 3 êë. : Áëîêíîт №9. Прèêметíèê / 

Í.Á. Шîст. — Терíîпіëü : Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2017. — 
16 с. — (Серія «Тренувальні 10-хвилинки»).

ISBN 978-966-10-4577-3 (серія)
ISBN 2005000008177 
Прîпîíîâàíèй пîсібíèê âхîäèтü äî серії 10-тè бëîêíîтіâ «Треíу-

âàëüíі 10-хâèëèíêè», метà яêèх — зàбезпе÷èтè прàêтè÷íе зàсâîєííя тà 
зàêріпëеííя у÷íямè 3-ãî êëàсу íàйãîëîâíішèх îрфîепі÷íèх тà îрфîãрà-
фі÷íèх прàâèë уêрàїíсüêîї мîâè.

Áëîêíîт містèтü êàртêè з âпрàâàмè тà зàâäàííямè, рîзрàхîâàíèмè 
íà 10-хâèëèííе âèêîíàííя, à тàêîж піäсумêîâèй тест-êîíтрîëü зíàíü з 
íàâ÷àëüíîї темè тà âіäпîâіäі äëя сàмîпереâірêè.

Пîсібíèê зру÷íèй у âèêîрèстàííі. Прàцюâàтè з íèм мîжíà íе ëèше 
â шêîëі ÷è âäîмà, à й піä ÷àс пîäîрîжі, âіäпî÷èíêу íà прèрîäі.

Дëя у÷íіâ 3-х êëàсіâ, у÷èтеëіâ тà äбàйëèâèх бàтüêіâ.
УДК 51(075.2)

ББК 22.1я71

Серію «Тренувальні 10-хвилинки» засновано 2016 року



КартКа №1
1. Прочитай вірш. Підкресли прикметники. 

Визнач їх число.
Льон зелений ріс у полі,
на веселому роздоллі.
Він весною народився,
в синє небо задивився,
довго, довго розглядав,
доки й сам блакитним став.

       Людмила Лежанська

2. До поданих іменників добери і запиши при-
кметники.

Дощ (який?) 

Осінь (яка?) 

Небо (яке?) 

Дні (які?) 
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КартКа №2
1. Добери і впиши пропущені прикметники.

Прийшла  зима. Земля 

вкрилася  килимом. Дерева 

одягли  шуби. Вони стоять, 

мов зачаровані, у цьому  

царстві.

2. До поданих іменників добери і запиши при-
кметники, які характеризують поведінку 
тварин.

Заєць (який?) 

Лисиця (яка?) 

Вовк (який?) 

Ящірка (яка?) 

Ведмідь (який?) 
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КартКа №3
1. Прочитай. Випиши іменники і зв’язані 

з ними прикметники. Постав питання до 
прикметників.
1. З раннього ранку до пізньої ночі в полі 
гудуть трактори. 2. Проміння вечірньо-
го сонця освітлювало соснові верхівки. 
3. Зацвіли медовим цвітом липи. 4. Шум-
лять степи безкраї в рідній Україні.

Зразок. З ранку (якого?) раннього.

2. До виділених прикметників добери синоні-
ми. Підкресли їх.
• Холодна джерельна вода (прозора,  
 чиста, крижана).
• Жаркий літній день (чудовий, спекот- 
 ний, безхмарний).
• Прудка руденька білочка (весела, пу- 
 стотлива, метка).
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КартКа №4
1. Запиши подані словосполучення у множині. 

Виділи закінчення прикметників.

могутній дуб — 

весела пісня — 

смачне яблуко — 

зимовий день — 

синя волошка — 

осіннє поле — 

2. Прочитай. Допиши пропущені закінчення 
прикметників. Визнач їх число.

На галявині проклюнувся тендітн  про-

лісок. Його біл  запашн  голівка 

схилилася донизу. А поряд ростуть такі 

ж скромн , ніжн  вісники весни. Це 

означає, що прийшла справжн  весна!


