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Слова, які оЗначають наЗви предметів

1.	 Розглянь	малюнки.	Запиши	назви	предметів	і	питання	до	них	за	
зразком.

Зразок . 				(Що?)	пенал,	(хто?)	учитель,...

н̂азви людей і тварин відповідають на пи-
тання хто?
нˆазви всіх інших предметів відповідають 
на питання що?
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2.	 До	слів,	які	відповідають	на	питання	хто?,	добери	слова,	які	від-
повідають	на	питання	що?

Виконуй 	 з а 	 т аким 	 зразком: 
комбайнер — комбайн, 

моряк — море

Садівник	—	

Тракторист	—	

Лікар	—	

Льотчик	—	

Хлібороб	—	

3.	 Прочитай	вірш.	Випиши	нˆазви	фруктів.	Постав	до	них	питання.

Щедра	осінь	у	комори
нагортає	зерна	гори,	
насипає	в	козубки
груші,	яблука,	сливки.

М. Познанська

Зверни 	у ва г у !  У віршику три слова — назви 
фруктів. Зразок виконання дивись у вправі 1.
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велика бУква У наЗвах міСт,  
Сіл, вУлиЦь, річок

24.		Прочитай.	Підкресли	нˆазви	міст.

У	Львові	працює	славетна	кондитерська	фабрика	«Сві-

точ».	 На	 заводах	 Харкова	 випускають	 трактори	 і	 тепло-

вози,	 тягачі	 й	 всюдиходи.	На	підприємствах	міста	Луцька	

виробляють	 лляні	 й	 шовкові	 тканини.	 У	 місті	 Рожище	 ви-

готовляють	одні	з	найкращих	твердих	сирів.

25.		Прочитай	речення.	Випиши	назви	річок.

У	 Чорне	море	 впадають	 річки	Дунай,	 Дніпро,	 Дністер,	
Південний	Буг.

н̃азви міст, сіл, вулиць, річок, морів, озер 
пишуть з великої букви.

26.		Напиши	відповіді	на	запитання.

—	У	якому	місті	ти	живеш?
—	На	якій	вулиці	ти	живеш?
—	Яка	річка	протікає	біля	твого	міста?

Відповідай повними реченнями. 
Наприк ла д :  Я живу на вулиці Дівочій.
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27.		Знайди	і	підкресли	«зайве»	слово	в	кожному	рядку.

	Збруч,	Прип’ять,	Десна,	Карпати,	Дунай.
	Тиса,	Дніпро,	Ворскла,	Дністер,	Донецьк.

Наприк ла д .  У ряді: Іван, Петро, Степан, 
Юлія, Олег «зайвим» словом � Юлія.

28.		Встав	пропущені	літери	(велику	чи	малу).

істо	иїв,	ічка	ніпро,	улиця	иївська,

	орне	оре,	ело	ербівка.
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