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КартКа №1
1. Прочитай. Знайди і випиши числівники. По-

став до них питання.
Припиню мороз і втишу вітри,
подарую вам дарунки три.
А що перший дар — сила сильная.
А що другий дар — праця пильная.
А що третій дар — то надії чар...

      Б. Лепкий

2. Спиши речення, ставлячи числівники, що в 
дужках, у потрібній формі.
Квітень — (чотири) місяць у році.
Сидить Марушка в (сім) кожушках.
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КартКа №2
1. Запиши числа словами.

скільки?
1
16
7
50
100

котрий? (який?)
1
16
7
50
100

2. З поданих слів склади і запиши речення. 
Підкресли числівники.
В, заняття, година, закінчилися, о, школа, 
чотирнадцять.
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КартКа №3
1. Поєднай числівники з іменниками, запису-

ючи слова, що в дужках, у потрібній формі.

п’ять (гривня) — 

(вісім) година — 

три (стіл) — 

десять (яблуко) — 

(чотири) день — 

(два) зустріч — 

2. З поданих слів склади і запиши речення. 
Підкресли числівники.
Тиждень, із, сім, складається, день.
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КартКа №4
1. Від поданих числівників, що відповіда-

ють на питання скільки?, утвори і запиши 
числівники, що відповідають на питання 
котрий? (який?).

чотири — 

шість — 

десять — 

два — 

три — 

тридцять — 

2. Запиши словами час, який показав годинник.

14 год 45 хв 

8 год 50 хв 


