
https://bohdan-books.com/catalog/book/121526/


ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Блокнот №10
Дієслова майбутнього часу

4 клас

Н.Б. Шост 



Навчальне видання
ШОСТ Наталя Богданівна

УКРАЇНСЬКА МОВА
Блокнот №10

Дієслова майбутнього часу

4 клас

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Любов Левчук

Обкладинка Ростислава Крамара
Комп’ютерна верстка Лілії Скоренької
Технічний редактор Неля Домарецька

Підписано до друку 20.07.2016. Формат 60х84/8. Папір офсетний.  
Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 1,86. Умовн. фарбо-відб. 1,86.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com
www.bohdan-books.com

УДК  51(075.2)
ББК  22.1я71
        Ш 78

© Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2016

Шост Н.Б.
Ш 78    Уêрàїíсüêà мîâà : 4 êë. : Áëîêíîт №10. Дієсëîâà мàйбутíüîãî 

÷àсу / Í.Á. Шîст. — Терíîпіëü : Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 
2016. — 16 с. — (Тренувальні 10-хвилинки).

ISBN 978-966-10-4577-3 (серія)
ISBN 2005000007569 
Прîпîíîâàíèй пîсібíèê âхîäèтü äî серії 12-тè бëîêíîтіâ «Треíу-

âàëüíі 10-хâèëèíêè», метà яêèх — зàбезпе÷èтè прàêтè÷íе зàсâîєííя тà 
зàêріпëеííя у÷íямè 4-ãî êëàсу íàйãîëîâíішèх îрфîепі÷íèх тà îрфîãрà-
фі÷íèх прàâèë уêрàїíсüêîї мîâè.

Áëîêíîт містèтü êàртêè з âпрàâàмè тà зàâäàííямè, рîзрàхîâàíèмè 
íà 10-хâèëèííе âèêîíàííя, à тàêîж піäсумêîâèй тест-êîíтрîëü зíàíü з 
íàâ÷àëüíîї темè тà âіäпîâіäі äëя сàмîпереâірêè.

Пîсібíèê зру÷íèй у âèêîрèстàííі. Прàцюâàтè з íèм мîжíà íе ëèше 
â шêîëі ÷è âäîмà, à й піä ÷àс пîäîрîжі, âіäпî÷èíêу íà прèрîäі.

Дëя у÷íіâ 4-х êëàсіâ, у÷èтеëіâ тà äбàйëèâèх бàтüêіâ.
УДК 51(075.2)

ББК 22.1я71

Серію «Тренувальні 10-хвилинки» засновано 2016 року



КартКа №1
1. Прочитай вірш. Випиши дієслова майбут-

нього часу. Постав до них питання.
«Насуплю я брови, — говорить Зима, —
і вітер з морозом повіє:
усе скрізь загине — рятунку нема,
під снігом замре, заніміє!»
«А я засміюся, — Весна відмовля, —
і сонце пекуче засяє:
прокинуться луки, ліси і поля,
усе зацвіте, заспіває!»
             С. Черкасенко

2. До поданих дієслів добери і запиши усі мож-
ливі форми майбутнього часу.

Цвітуть — 

Біжить — 
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КартКа №2
1. Доповни текст дієсловами майбутнього часу. 

Визнач їх число.

Скоро у ліс  ( ) справ-

жня весна. Дерева та кущі  

( ) у зелене вбрання.  

( ) лісові квіти і трави. У затишному 

гіллі дерев  ( ) солов’ї, 

 ( ) зозулі.

2. Від поданих дієслів утвори форму май-
бутнього часу, яка відповідає на питання  
що буду робити?
росту — 

іду — 

міркую — 

співаю — 

пливу — 

працюю — 
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КартКа №3
1. Прочитай вірш. Випиши дієслова майбут-

нього часу. Визнач їх особу і число.
Візьму я глини, розмочу в водиці,
замажу рану яблуньці-сестриці.
До стовбура гілчина приросте,
весною знову рясно зацвіте.

          С. Жупанин

2. Від поданих дієслів утвори форму май-
бутнього часу, яка відповідає на питання  
що зробимо? Виділи префікси.

бачимо — 

малюємо — 

пишемо — 

сіємо — 

вчимо — 

будуємо — 
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КартКа №4
1. Прочитай. Заміни дієслова, що в дужках, 

формою майбутнього часу.
Стоїть на узліссі дуб, немов могут-

ній воїн, закований у бронзу. (Налеті-

ти)  вітер, (задзвеніти) 

 своїм бронзовим лис-
тям могутній дуб, але не (схилитися) 

 і перед бурею. Так і (дер-

жати)  він своє чудове 
вбрання до самої весни, коли (замінити) 

 його молоде, свіже, зелене 
листя (За О. Копиленком).

2. Від поданих дієслів утвори форму май-
бутнього часу, яка відповідає на питання  
що робитиме?
збирає — 

садить — 

миє — 

клеїть — 

береже — 

малює — 


