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КартКа №1
1. Прочитай. Випиши різні форми слова 
дружба. Постав до них питання. Познач за-
кінчення.
1. Дружба — найбільший скарб. 2. Умій 
дружбою дорожити. 3. Яку дружбу заве-
деш, таке й життя проведеш. 4. Дружби 
дружбою шукають. 5. У дружбі велика 
сила.

2. Познач закінчення у наведених словах.
• Книга, книги, книгу, книгою, у книзі.
• Урок, уроки, уроку, уроком, уроками.
• Сонце, сонцю, сонцем, на сонці, сонця.
• Весела, веселе, веселий, веселі.
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КартКа №2
1. Допиши словосполучення, змінюючи закін-

чення слів, що в дужках (за зразком).

Займатися (спорт) спортом.

Малювати (картина) 

Допомагати (бабуся) 

Захоплюватися (музика) 

Розповісти (подруга) 

Співати (пісня) 

Стояти під (сосна) 

2. Познач основу і закінчення у поданих сло-
вах.
• Джерело, джерела, джерелом.
• Легенда, легенди, легендою.
• Історія, історії, історію.
• Алея, алеї, алеєю.
• Крило, крилом, крила.
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КартКа №3
1. Допиши в словах пропущені літери. Познач 

у цих словах закінчення й основу.

• На добрій земл  що посієш, те 

вродить.

• Коли сонечк  пригріє, то й трав  

зазеленіє.

• Аби все мати, треба своїм плуг  на 

своїй нив  орати.

• Праця людин  годує, а лінь марнує.

2. Зміни подані слова за питаннями чого? чим? 
Виділи в них основу і закінчення.

Стежка, 

Лілія, 

Село, 

Море, 

Літак, 
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КартКа №4
1. Прочитай вірш. Знайди в ньому спільноко-

реневі слова і випиши їх. Познач корінь.
Прилетіли шпаки,
дорогі співаки,
прилетіли весну зустрічати.
У шпаківнях нових
скоро будуть у них
жовтороті малі шпаченята.

               Г. Бойко

2. Прочитай. З кожної групи слів вибери спіль-
нокореневі. Підкресли їх.
• Гора, горіння, горить, згоріти.
• Сова, совеня, совок, совиний.
• Бережок, берег, прибережний, обе- 
 режний.
• Мило, мильний, милий, мильничка.


