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Прізвище              Кількість   

ім’я       Клас           балів 
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1. Прочитай і відгадай загадки.  Відгадки запиши в клітинки.

2. Знайди і підкресли в загадках слова, які називають дії предметів.

Не бджола, а гуде,

не птах, а летить. 

Ухопився за дріт,

покотився у світ,

повіз близняток

цілий десяток.

По полю бродить, 

зерно молотить,

жне, косить, 

хліба не просить.

Залізний ніс у землю вріс,

риє, копає, на сонечку сяє.

Слова, які називають дії предметів
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1. Розглянь малюнки. Напиши, хто як пересувається.

2. Побудуй і запиши два речення за даною схемою.

, à .

Для кмітливих
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1. Прочитай текст. Випиши слова — назви дій.

Спить зимовий ліс. Скуті холодом, застигли могутні дуби. Липи і верби розки-

нули своє тонке гілля. Воно  стало схоже на металеві дротинки. 

2. Встанови зв’язок слів у третьому реченні.

Липи і верби (що зробили?) ...  

розкинули (що?) ... 

гілля (яке?) ...      гілля (чиє?) ... 

Слова, які називають дії предметів
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Для кмітливих

1. Зашифровка. Спробуй прочитати слова із поезії Т.Г. Шевченка.

2. Запиши прочитане. Знайди і підкресли слова — назви дій.
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Прочитай. Запиши спочатку односкладові, потім — двоскладові, і, 
нарешті, — трискладові слова.  

Березень, берег, атлет, зимовий, аґрус, ґедзь, м’ята, армія, затишок, нуль, темп, 

човен, шерсть, яструб, яма.    

Односкладові:  

Двоскладові:  

Трискладові:   

Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки
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Утвори і запиши слова, вставляючи потрібні букви. Постав наголос.
 

...ірка — ...ірка — 

...амок — ...амок — 

с...рники — с...рники

ос...ка — ос...ка — 

Для кмітливих
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Утвори і запиши нові слова за зразком.  

Зразок:  

Апостроф

Риба — 

Олово — 

Трава — 

Камінь — 
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1. Розгадай ребус. Запиши прислів’я. 
2.  Підкресли слово з апострофом. Постав у ньому наголос.   

Для кмітливих
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