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Зв’яЗок Дієслова З іменником  
У реченні

1. Прочитай	вірш.	Випиши	дієслова.	Постав	до	них	питання.

Он	летять	журавлики	—	літо	йде!
Зачепили	сонечко	золоте!
Сонце	заховалося	—	не	знайти.
Виплив	місяць	човником	золотим.
Я	б	у	цьому	човнику	плив	та	плив.
Тільки	де	ж	він	веслонька	загубив?	
Чи	за	гору	впали	десь	за	круту?
Ви	скажіть,	журавлики!	Чути	—	«кру»!

С. Пушик

Виконуй 	 т ак :  (що роблять?) летять, (що 
робить?) йде.

Слова, що означають дію, називаються 
дієсловами. Дієслова відповідають на 
питання що робить? що роблять? що ро-
бив? що зробив? що буде робити? та інші.
Наприклад: пливе, пливуть, плив, поплив, 
попливе.
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2. Прочитай	приказки.	Підкресли	дієслова.	Випиши	ті,	які	відповіда-
ють	на	питання	що зробило?	

Скривився,	як	середа	на	п’ятницю.	І	в	наше	віконце	за-
глянуло	сонце.	Обмок,	 як	 вовк,	 обвис,	 як	 лис,	 обмерз,	 як	
пес.	З	вітром	прийшло,	за	вітром	і	пішло.	Що	було,	то	було,	
а	що	минуло,	то	травою	поросло.	Кому	місяць	світить,	тому	
і	зорі	всміхаються.

Зверни 	 у ва г у !  У приказках п’ять дієслів 
відповідають на питання що зробило?

3. За	кожним	малюнком	склади	і	запиши	речення.	Підкресли	дієслова.
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неоЗначена форма Дієслова

28.	Прочитай	приказки	 та	прислів’я.	Випиши	виділені	дієслова,	по-
став	до	них	питання.

Не	треба	дощу	просити,	він	прийде,	як	будеш	косити.	
Погано	орати	—	то	краще	випрягати.	Хто	хоче	збирати,	
мусить	добре	засівати.	Хоче	косити,	але	нема	кому	коси	
носити.

Виконуй 	 т ак : 	 ходити (що робити?), засу-
шити (що зробити?).

Ходити, сушити, просити, орати — це   нео-
значена ф о р м а  д і є с л о в а . Дієсло-
ва в неозначеній формі відповідають на 
питання що робити? що зробити? і мають  
у кінці —ти або —тися, рідше —ть, 
-ться.
Н а п р и к л а д :  вчити, вчитися, вчитись.

29.	Від	 поданих	 іменників	 утвори	 і	 запиши	 дієслова	 в	 неозначеній	
формі.

Зелень	—																																 Ходьба	—																																

Праця	—																																		 Життя	—																																		

Зустріч	—																																 Стрибок	—																														

Догляд	—																																 Дружба	—																																

Ріст	—																																							 Слух	—																																						
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Зразок .  Гра — грати. Рахунок — рахувати.

30.	Прочитай	вірш.	Випиши	дієслова	в	неозначеній	формі.

Дідові руки
Вони	уміють	все	робити:
орати,	сіяти,	косити,
садить	дерева	і	ласкати
маля	на	призьбі	біля	хати,
невтомно	знають	майструвати,
кролів	з	любов’ю	годувати…
Немає	часу	і	спочити,
бо	все	уміє	дід	зробити.

В. Дерій

31.	Доповни	речення	дієсловами	в	неозначеній	формі.

Дітям	корисно																																				зарядку,																																		

душ,																																														зуби,																																															на	

свіжому	повітрі,																																																							овочі	та	фрукти.

Вибери найбільш влучні слова	з	довідки:
їсти, вживати, чистити, мити, виконувати, 
робити, приймати, відпочивати, гуляти, пе-
ребувати.
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7. Визнач, у якому рядку всі дієслова відповідають на 
    питання що зробити?

	здолати,	перенести,	наклеїти
	носити,	долати,	клеїти
	наклеювати,	виносити,	долати

8. Визнач, у якому рядку всі слова написано правильно.

	не	бачити,	не	навидіти,	недобачати
	не	добачати,	ненавидіти,	не	бачити
	недобачати,	не	бачити,	ненавидіти

Варіант 2

1. Вибери рядок, у якому записані дієслова.

	бажання,	праця,	читач
	читальня,	працьовиті,	побажання
	читати,	працює,	побажали

2. Вибери рядок дієслів у теперішньому часі.

	розчісуватися,	принесуть,	постелить
	стелить,	розчісує,	приносять
	принесли,	розчісувала,	стелив

3. Визнач, у якому рядку всі дієслова в неозначеній формі.

	ходить,	садять,	здогадуються
	ходити,	посадити,	здогадатися
	будуть	ходити,	буде	садити,	здогадається

4. Вибери рядок, у якому записані дієслова чоловічого 
    роду в минулому часі.

	щебетало,	дихало,	літало
	щебече,	дихає,	літає
	щебетав,	дихав,	літав
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5. Визнач, у якому рядку записано антонім до слова 
розгадати.

	вгадати
	загадати
	здогадатися

6. Визнач, у якому рядку записано синонім до слова 
нездужати.

	хворіти
	подужати
	виздоровлювати

7. Визнач, у якому рядку всі слова відповідають на пи- 
       тання що робити?

	прикрашати,	побороти,	перемогти
	перебороти,	змогти,	покращати
	боротися,	прикрашати,	перемагати

8. Визнач, у якому рядку всі слова написано правильно.

	не	дооцінювати,	нездужати,	не	знати
	нездужати,	не	знати,	недооцінювати
	незнати,	недооцінювати,	нездужати

Перев ір 	 себе
Варіант 1

Відповіді: ,	 ,	 ,	 ,	 , ,	 ,	 .

Варіант 2 

Відповіді: ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 .
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