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КартКа №1
1. Прочитай вірш. Підкресли слова з ненаго-

лошеними [е], [и] в коренях. Постав наголос 
у цих словах.

Недавно ще гула метелиця,
іще лежить в низинах сніг,
а вже барвінку листя стелиться
зеленим килимом до ніг.
Із перемогою і славою
весна з’являється на світ.
І квітне радістю яскравою
барвінковий зірчастий цвіт.

    Наталя Забіла

2. Заміни виділені слова спільнокореневими. 
Утвори і запиши з ними словосполучення за 
зразком.
Зразок. Меблі з дерева — дерев’яні меблі.

Варення з вишень — 

Листок із клена — 

Каша з гречки — 

Коржі з медом — 
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КартКа №2
1. Зміни слова (або добери споріднені) так, 

щоб ненаголошені [е], [и] стали наголоше-
ними. Познач корені. Постав наголос.

медок — 

кленовий — 

листи — 

серпи — 

сини — 

гречаний — 

2. Серед поданих у дужках слів знайди і під-
кресли перевірне слово. Встав пропущені 
літери (е, и).

Ч тач (читання, читаю, читанка).

Вел чина (велич, великий, величенький).

Ж вий (живе, життя, жити).

Л жати (лежить, лежав, лежачи).
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КартКа №3
1. Добери спільнокореневі або зміни слова 

так, щоб ненаголошені голосні [е], [и] у ко-
рені стали наголошеними. Познач корені. 
Постав наголос.

весляр — 

близький — 

колисати — 

земля — 

широкий — 

глибокий — 

2. З двома словами із завдання 1 склади і запи-
ши речення.
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КартКа №4
1. Добери спільнокореневі або зміни слова 

так, щоб ненаголошені голосні [е], [и] у ко-
рені стали наголошеними. Постав наголос.

веселитись — 

шелестіти — 

дерев’яний — 

щебетати — 

береговий — 

2. Прочитай і відгадай загадку. Встав пропу-
щені букви.

І маленькі, і старенькі

влітку, взимку, нав сні,

всюди вдягнені гарненько

у з лені сукні всі. ( )


