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Слово (продовження)
До сторінок 86–88

1. Прочитай речення. Підкресли слова, які відповіда-
ють на питання який? яка? яке? які? і називають озна-
ки предметів.

Чому це надворі блищать, мов перлини,
і чисті, й прозорі грайливі краплини?
Тому, що весела, ясна, чарівна
на мамине свято приходить весна!

            Грицько Бойко

2. До поданих слів добери і запиши назви ознак за 
зразком.

Яблуко (яке?) — кругле, стигле, соковите, зимове.

Огірок (який?) —

Цибуля (яка?) —

3. Подумай, про кого так говорять.

Сірий, куций, вухатий, боягузливий — .

 Склади про нього речення і запиши.
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До сторінок 88–89

1. Випиши назви предметів та назви їх ознак за зразком.

Червоні снігурі
стрибають по дворі.
В задумі чорний крук
присів на білий сук.
Синиці голубі
співають на вербі.

           Володимир Лучук

2. Яким предметам належать подані ознаки? Запиши 
їх. На яке питання вони відповідають?

Червоний, довгий, заструганий — 

Круглий, солодкий, смугастий — 

Велика, жовта, довгаста, стигла — 

3. Прочитай текст. Добери і запиши заголовок. Під-
кресли слова — назви ознак. На яке питання вони 
відповідають?
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Сонячне проміння залило землю теплом і світлом. 

Поринули весняні води. Задзюрчали веселі струмочки. 

Скрізь з’являється молоденька травиця. Весна прийшла!

До сторінок 89–91

1. Прочитай текст. Добери і запиши заголовок. Встав 
пропущені слова з довідки. На яке питання вони від-
повідають?

Був сонячний день. Діти збирали  

ромашки. Раптом подув  

вітер. На небі з’явилися  хмари. Полив 

 дощ. Діти заховалися під густою 
ялинкою.

Слова для довідки: сильний, білі, темні, пронизли-
вий.

2. Прочитай прислів’я. Поясни їх зміст. Підкресли сло-
ва-ознаки з протилежним значенням.

Великий чобіт на нозі, а малий під лавкою. Краще 
гарна стежка, ніж погана дорога. Добрі діла безшумно 
ходять, а злі — як дзвони дзвонять. І чорна корова біле 
молоко дає.

3. Добери слова з протилежним значенням і запиши.

новий — білий —
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великий —

товстий —

низький —

короткий —

4. Допиши слова, протилежні за значенням.

Цукор солодкий, а цибуля 

Пух легкий, а камінь 

Зима холодна, а літо 

Молоко рідке, а сметана 

Заєць маленький, а слон 

Зала широка, а коридор 

До сторінок 91–92

1. Прочитай вірш. Випиши назви предметів разом з наз- 
вами їх ознак.

Ми люБиМО ВеСНу
 Ми любимо весну,   і ріки глибокі,
 зелену, чудесну,   і поле веселе,
 грімницю у тучі,   і рідні оселі,
 і дощик співучий,   і цвіт у маю —
 і луки широкі,    всю землю свою!

Михайло Стельмах


