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КартКа №1
1. Прочитай вірш. Випиши дієслова теперіш-

нього часу. Визнач число.
На ріці скресають криги,
дзвенять, як метал.
На легких вітрах південних
пахне сніготал.
Сонце з променів сплітає
золоті вінки.
І течуть по хатніх вікнах
весняні струмки.

      С. Жупанин

2. Дієслово читати постав в усіх особових 
формах теперішнього часу. Запиши, виділи 
закінчення.

Я читаю.   Ми 
Ти   Ви 
Він   Вони 



4

КартКа №2
1. Прочитай. Випиши дієслова теперішнього 

часу. Визнач їх особу і число.
Особливо гарні соняшники на світанку! 

У цей час на їхніх пелюстках з’являються 
чисті, прозорі краплинки роси. Прихиляєш 
до себе соняшник, і він умиває тебе про-
холодними краплями.

А знаєш, що соняшники завжди повер-
тають голівки до сонця? Дивляться, тяг-
нуться до нього. Ніби усміхаються соняч-
ною усмішкою.

    За О. Копиленком

2. Дієслово сидіти постав в усіх особових 
формах теперішнього часу. Запиши, виділи 
закінчення.

Я сиджу.   Ми 
Ти   Ви 
Він   Вони 
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КартКа №3
1. Прочитай. Заміни неозначену форму діє

словами теперішнього часу. Визнач їх особу 
і число.

(Цвісти)  ( ) че-

ремха. Я дуже (любити)   

( ) це дерево. Воно завжди (посмі-

хатися)  ( ). А навес-

ні, коли білі пахучі квіти густо (вкривати) 

 ( ) його, навіть (смія-

тися)  ( ). 

Милуючись черемхою, сам (починати) 

 ( ) мимоволі посмі-

хатися.
За І. Соколовим–Микитовим

2. Дієслово рости постав в усіх особових фор-
мах теперішнього часу. Запиши, виділи за-
кінчення.

Я росту.   Ми 

Ти   Ви 

Він   Вони 
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КартКа №4
1. Прочитай вірш. Випиши дієслова теперіш-

нього часу. Визнач їх особу і число.
Сонце заходить, гори чорніють,
пташечка тихне, поле німіє.
Радіють люди, що одпочинуть,
а я дивлюся і серцем лину
в темний садочок на Україну.

    Т. Шевченко

2. Дієслово стояти постав в усіх особових 
формах теперішнього часу. Запиши, виділи 
закінчення.

Я стою.    Ми 

Ти   Ви 

Він   Вони 


