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Слова, які наЗивають  
оЗнаки предметів

О з н а к а  — характерна риса, прикмета, 
властивість, особливість кого-, чого-
небудь.

1.	 Розглянь	 малюнки.	 Назвˆи	 предмети,	 добери	 до	 них	 ознаки	 за	
кольором.

Виконуй 	 з а 	 зразком:  Ваза (яка?) зелена.
       Чайник (який?) жовтий.

2.	 Запиши,	які	предмети	за	смаком.

Лимон																																					Груша	

Кавун																																							Хрін

Слива																																						Морква
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3.	 Прочитай	вірш.	«Засвіти»	зірочки	під	словами	—	назвами	ознак	
предметів.

Попрощалось	ясне	сонце

з	чорною	землею.

Виступає	круглий	місяць

з	сестрою	зорею.	

Т. Шевченко

Зразок : 	білий птах, яскраве світло, зелена 
трава.

4.	 До	назв	предметів	добери	назви	ознак	за	зразком.

																																																							тонкий

																																																						черствий

																																																										порожнє

																																																						
товста

																																																						великий

																																																									жовтий

																																																										гострий


* * *
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26.	Запиши	слова,	які	означають	осінні	кольори	та	їх	відтінки.

		

		

Зразок :  жовтий, оранжевий, золотавий, 
багряний.

27.	До	 поданих	 ознак	 добери	 слова	 —	 назви	 предметів.	 Запиши	
утворені	словосполучення.

Дощовий,	 працьовитий,	 безмежне,	 золота,	 багатий,	
сонячний,	веселий.
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Слова	для	довідки:  поле, сміх, день, урожай, 
осінь, учень, промінь.

28.	Виділені	 слова	 заміни	 назвами	 ознак.	 Запиши	 утворені	 слово-
сполучення.

Стрічка	 з	шовку.	 Вистава	для	дітей.	 Квиток	учня.	Сік		
з	берези.	Каша	з	гречки.	Чашка	з	фарфору.

Виконуй 	так :  шишка сосни – соснова шиш-
ка, сік з яблук – яблучний сік.
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Варіант 2

1. Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? 
    називають …

	назви	предметів
дії	предметів
ознаки	предметів

2. Визнач, у якому рядку записано лише назви ознак пред-метів.

Сільський,	село,	селянин.
Сільська,	селянський,	степове.
	Селянське,	степи,	сільський.

3. Визнач, у якому рядку всі слова відповідають на питання яка?
Добра,	цікава,	яскрава.
Добре,	цікава,	яскравий.
Добра,	цікаве,	яскраве.

4. Визнач, у якому рядку слова означають назви багатьох 
    предметів та їх ознак.

Широкий	степ,	солодке	яблуко,	кольорова	фарба.
Широким	 степам,	 солодким	 яблуком,	 кольоровій	

					фарбі.
	Широкі	степи,	солодкі	яблука,	кольорові	фарби.

5. Визнач, у якому рядку всі слова — назви ознак за кольором.

	Металевий,	срібний,	білий.
Жовтий,	білий,	блакитний.
Золотий,	срібний,	жовтий.

6. До поданих назв ознак добери слова, близькі за значенням.

а)	Сильний		 	 	 	 	 б)	Чудовий
міцний																																					 добрий
хоробрий																																	 прекрасний
слабкий																																			 щасливий
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Перев ір 	 себе!
Варіант 1

Відповіді:	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	а)	 ,	б)	 .

Варіант 2

Відповіді:	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	а)	 ,	б)	 .

для додаткових завдань
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