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КартКа №1
1. Прочитай. Познач префікси у словах.

Розказати, безтурботний, розпитати, без-
коштовний, беззубий, розтиснути, розмо-
ва, розсада, безвусий.

2. До поданих слів добери і запиши (за зраз-
ком) спільнокореневі з префіксом роз-.
Зразок: зав’язати — розв’язати.

Закрити — 

Зсунути — 

Одягнутися — 

Зносити — 

Зарити — 

Зігнути — 

Приєднати — 

Зафарбувати — 

Почистити — 
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КартКа №2
1. Прочитай. Встав пропущені в словах букви. 

Познач префікси.

Ро чесати, бе страшний, ро в’язати, 

бе доріжжя, ро копки, бе межний,  

ро гадка, ро класти, бе звучний,  

бе шумний, ро різати, бе крайній.

2. До поданих слів добери і запиши спільноко-
реневі з префіксом без-.

Крилатий — 

Хмарний — 

Межа — 

Рогатий — 

Водний — 

Зубатий — 

Надійний — 
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КартКа №3
1. Прочитай. Встав пропущені префікси з-, с-.

ліпити, тиснути, казати, мити, 

фотографувати, клеїти, шити,  

різати, питати, ховати, пекти,  

в’язати.

2. Спиши, розкриваючи дужки. Префікси виді-
ли, прийменники підкресли.
(З) дерева (зі) стрибнула білочка. Поча-
ла вона (роз) грібати сніг (під) ялинкою та 
шукати запаси, які ще (з) осені (с) хова-
ла… (Г. Демченко).
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КартКа №4
1. Прочитай словосполучення. Встав пропу-

щені префікси з-, с-, зі-.

дати зошити, гребти листя, рвати 

квітку, гріти в долонях, терти з до-

шки, кинути з дерева, ховати в ки-

шеню, клеїти аркуші, гнути підкову,  

пуститися з гори, плести кошик.

2. З двома словосполученнями (на вибір) скла-
ди і запиши речення.


