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КартКа №1
1. Прочитай вірш. Випиши на’ зви фруктів. По-

став до них питання.
Щедра осінь у комори
нагортає зерна гори,
насипає в козубки
груші, яблука, сливки.

       Марія Познанська

2. До слів, які відповідають на питання хто?, 
добери слова, які відповідають на питан-
ня що?
Зразок: лікар — ліки.

садівник — 

хлібороб — 

моряк — 

тракторист — 

льотчик — 
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КартКа №2
1. Прочитай. Допиши речення.

Сосна, дуб, клен — це (що?) .

Стіл, диван, ліжко — це (що?) .

Рись, вовк, їжак — це (хто?) .

Дятел, сова, сойка — це (хто?) .

2. Прочитай. Випиши спочатку іменники, які 
відповідають на питання хто?, а потім імен-
ники, які відповідають на питання що?
Жовтень, тюлень, ключ, юнак, фіалка, пор
трет, джміль, діжка, індик, школяр.

(Хто?)

(Що?)
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КартКа №3
1. Прочитай вірш. Випиши на’ зви птахів у дві 

колонки: один — багато.
Червоні снігурі
стрибають по дворі.
В задумі чорний крук
присів на білий сук.
Синиці голубі
співають на вербі.
На зиму омелюх
пошив рудий кожух.

        Володимир Лучук

Один Багато

2. Прочитай. Підкресли іменники, які означа-
ють багато предметів.
Наші ліси, наші ріки, луги й озера, наші 
гори і степи називають одним словом — 
природа.
Природа дає людині усе потрібне для життя.

Василь Пєсков
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КартКа №4
1. Прочитай. Підкресли імена та прізвища.

Оленка Петренко та Іринка Рудик — подру
ги. Дівчатка часто відвідують бібліотеку. 
Вони читають книги Лесі Українки, Івана 
Франка. Іринка полюбляє байки Леоніда 
Глібова.

2. Добери і впиши в подані речення клички 
тварин.

Дмитрик дуже любить тварин. У нього є пе

сик , котик  

та папуга . А недавно хлоп

чикові подарували кролика. Дмитрик на

звав його .

3. Прочитай. Знайди і підкресли «зайве» слово 
в кожному рядку.

• Збруч, Прип’ять, Десна, Карпати, Дніс 
 тер.
• Запоріжжя, Львів, Україна, Одеса,  
 Луцьк.


