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КартКа №1
1. Прочитай вірш. Знайди і підкресли в ньому 

іменники — назви істот однією лінією, а наз-
ви неістот — двома.

Одяглися люди в шуби,
натопили тепло груби.
Білки гріються в дуплі,
миші — в норах у землі.
Сплять ведмеді в теплих лігвах.
Сосни в інеї застигли.
І під кригою на дні
сплять у річці окуні.

               Н. Забіла

2. Випиши з тексту вірша іменники, вжиті  
в однині. Визнач їх рід.

3. До виділеного слова добери і запиши синонім.
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КартКа №2
1. Прочитай. Запиши виділені іменники в по-

чатковій формі, визнач рід.
Котився віночок з поля,
із поля на дорогу,
а з дороги до стодоли, 
із стодоли до комори, 
із комори — до світлиці
на пахучі паляниці.

      З народного

2. Впиши у подані речення іменник поле 
у потрібному відмінку. Виділи закінчення.

 У  колоситься жито. 

Над  кружляли лелеки.  

Вузька стежка звивалася від  

до лісу.
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КартКа №3
1. Провідміняй іменники. Виділи закінчення.

Н. (хто? що?) 

Р. (кого? чого?) 

Д. (кому? чому?) 

З. (кого? що?) 

О. (ким? чим?) 

М. (на кому? на чому?) 

Кл.  

2. Прочитай. Допиши пропущені закінчення 
іменників. Визнач їх відмінок.

До рідної земл  ( ).

Кущ калин  ( ).

Срібною рос  ( ).

Зустріч з друг  ( ).

Побачив сов  ( ).

На старому дуб  ( ).

оса  жито
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КартКа №4
1. Провідміняй іменники сестра, брат. Виді-

ли закінчення.

Н. 

Р. 

Д. 

З. 

О. 

М. 

Кл.  

2. Запиши подані іменники у давальному від-
мінку.

зозуля — 

вівця — 

заєць — 

їжак — 

вовк — 

олень — 


