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1 клас 

Для Вас, батьки! 

 
  Учні 1 класу повинні: 

- Впізнавати і розрізнювати слова назви – предметів; 

- Вміти ставити до слів питання хто? що?; 

- Володіти загальновживаними українськими словами; 

- Відрізняти на слух загальновживані українські слова від слів споріднених мов з 

тим самим значенням; 

- Співвідносити слово і зображення відповідного предмета. 

 

Назва предмета 
 

 

Хто?   Що? 

Істоти   Неістоти 

                                      (люди, тварини) 

 

 
 

1. Наведіть приклади слів, які відповідають на питання хто? що? 
 

2. Із даних складів складіть слова і запишіть їх. 

   ри    би 

   бук    ба 

   ба    ва 

   зу    тон 

  

 

3. Гра «Впіймай слова», які відповідають на питання Хто? 

Пенал, зошити, вчитель, діти, мороз, земля, бабуся, клас, ворона, школа, лисиця,   

Андрійко. 

 

4. Гра «Впіймай слова», які відповідають на питання Що? 

Море, зима, Галинка, портфель, олівець, тато, лінійка, дятел, вулиця, парта. 

 

5. Продовж речення: 

Хто? : дідусь, сестра, вовк,…,….. 

Щор? : стіл, шафа, сонце,…,…. 
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6. Назви слова, що є назвами предметів: 

Кислий, малина, ходити, парта, веселий, білий, вікно, сорока, співати, собака, 

грати, гарний, хлопчик, гриб. 

 

7. Прочитай слова. До яких слів можна поставити питання Хто? або Що? 

Мило, налила, малина, Іван, лила, мала, Ніна, Інна, мама, ловила, лимони, мила,віл, 

лавина. 
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2 клас  
 

Для Вас, батьки! 

 
 Учні 2 класу повинні: 

- Розрізняти слова, що називають предмети; 

- Розподіляти ряд слів на групи за смисловою ознакою, доповнювати кожну групу 

2 – 3 словами; 

- Добирати самостійно 4 – 6 слів, які відповідають на питання хто? що?; 

- Розпізнавати слова, близькі і протилежні за значенням; 

- Розподіляти слова за значенням та питаннями ( за частинами мови ); 

- Змінювати за зразком іменники, які відповідають на питання хто? що? за 

числами ( один – багато ). 

 

СЛОВА, ЯКІ ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ 

Запам'ятай! 
• Слова, які означають назви предметів, відповідають на питання хто? що? 

• Назви людей і тварин відповідають на питання хто?  

 білочка 

хлопчик 

дівчинка 

• Назви всіх інших предметів відповідають на питання що? 

Олівець 

сонечко  

дерево 

 

Потренуйся! 

 

1. Прочитай. Випиши слова — назви предметів, які відповідають на питання хто?  

Склади  речення з виділеними словами і запиши їх. 

Хмара, бабуся, дівчинка, садок, їжачок, літо, котик, вчитель, хліб, моряк. 

 

2. Випиши слова — назви предметів, які відповідають на питання що? Побудуй звукові моделі 

виділених слів. 

Стіл, шофер, хлопчик, вишня, дзвінок, сталевар, лікар, щітка, пальто, яблуко. 

 

3. Спиши, добираючи загальні назви до кожної групи слів.  

Зразок: калина, аґрус, смородина — кущі.  

Дуб, береза, верба, клен —.... Тарілка, чайник, каструля, ніж —.... Яблуко, груша, 

слива, абрикос —.... Помідор, цибуля, огірок, буряк — .... 

 

4. Випиши слова, що позначають назви багатьох предметів. Поряд запиши їх так, щоб вони 

позначали один предмет. 

Зразок: іграшки — іграшка, Лисиця, шофер, аґрус, шафа. 
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5. Запиши слова у дві колонки: Хто? Що? З одним зі слів склади речення. 

Школяр, лінійка, парта, дівчинка, будівельник, озеро, сталевар, сонечко, книжка, 

комбайнер, доярка, поле. 

 

6. Допиши до слів — загальних назв по кілька слів — назв предметів. 

Зразок: меблі — диван, стіл, ліжко. 

Взуття — ..............  

Іграшки — ..., ..., .... 

Шкільне приладдя — ......., ... . 

 

7. Випиши з тексту слова, що означають назви предметів.  

     На високих вершинах гір лежать вічні сніги. На гірських схилах ростуть ліси, 

зеленіють полонини, біжать швидкі струмки. У лісах водяться олені, косулі, дикі 

кабани, різні птахи. 

 

 

Перевір себе! 

 

1. Прочитай. Підкресли слова — назви предметів, які відповідають на питання хто? 

Мама-ведмедиця лісом блукала і ведмежатко своє колихала, ще й колисанку 

співала Бурмилку: «Хай принесе тобі ласощі бджілка!» 

(Леся Мовчун) 

 

2. Прочитай. Підкресли слова — назви предметів, які відповідають на питання що? 

Хліб не зайчик з лісу носить — брат мій сіє, тато косить. Хліборобом хочу 

стати, як мій братик, як мій тато. Прибіжить із лісу зайчик — сам я дам йому 

окрайчик. 

(Варвара Гринько) 

 

3. До слів, які відповідають на питання хто?, добери слова, які відповідають на питання що? 

Запиши парами. 

Школяр — ..., міліціонер — ..., тракторист — ..., комбайнер — ..., лікар — ..., 

бібліотекар — .... 

 

4. Зміни і запиши слова за зразком: один — багато. 

Хлопець — ..., олівець — ..., зошит — ..., підручник — ..., абрикос — ..., поїзд — .... 

 

5. Прочитай. Випиши слова, які є назвами предметів. Постав до них у дужках питання. З 

одним з них склади речення і запиши. 

Їжачки збирали в лісі  

Лисички і опеньки.  

Шишки кидали на них  

Білочки гарненькі. 

(Із читанки «Сходинки») 
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6. Спиши текст. Підкресли слова — назви предметів.  

     Росте на ставку біла квітка. Називають її водяною лілією. Радісно розкриває лілія 

свої пелюстки до сонця. Сідає на квітку метелик, відпочиває. 

(За Василем Сухомлинським) 

 

 

ВЕЛИКА БУКВА 

Запам'ятай! 
З великої букви пишуться: 

• імена: Галина, Олексій, Наталія. 

• по батькові: Тарас Григорович, Марія Петрівна. 

• прізвища людей: Франко, Давидюк. 

• назви міст: Київ, Львів, Запоріжжя. 

• сіл: Тарасівка, Колодїївка. 

• вулиць: Соборна, Миру. 

• річок: Дніпро, Серет. 

• назви країн: Україна, Білорусь, Росія. 

• клички тварин: кінь Орлик, пес Сірко, котик Пушок. 

 

Потренуйся! 

 

 1. Прочитай. Спиши, вставляючи з дужок потрібні букви. 

Знати про своє ім'я людині і цікаво й корисно. 

(Г,г)анна — ласкава, милостива, (3,з)оя — життя, (К,к)атерина — чиста, (Л,л)ариса — 

чайка, (0,о)лена — сонячна, (Г,т)етяна—доля, (0,о)лег — святий, (І,і)гор — охоронець добра, 

(Т.т)арас — бунтівник, (Ю,ю)рій — земний. 

(Леся Храплива-Щур) 

 

2. Прочитай. Спиши. Підкресли імена, по батькові та прізвища людей. 

На уроці читання Оксана Михайлівна прочитала нам казку Івана Яковича Франка 

«Фарбований лис». Марія Матвійчук та Михайло Давидюк намалювали ілюстрації до 

епізодів казки. На уроці трудового навчання Мирослава Данилко виліпила з пластиліну 

кумедного лиса. 

 

3. Прочитай. Випиши імена і прізвища відомих українських спортсменів. Запиши, яких 

спортсменів знаєш ти. 

Віталій і Володимир Клички — відомі усьому світові боксери. Також усі знають 

українських футболістів Олега Блохіна та Андрія Шевченка. Прославив свою 

Батьківщину і неодноразовий чемпіон Олімпійських ігор зі стрибків у висоту з 

жердиною Сергій Бубка. 

4. Спиши. Підкресли назви тварин однією лінією, клички тварин – двома лініями. 

У нашому класі є куточок живої природи. Там живе хом'як Пушок, морська 

свинка Злата, папуга Пірат, черепаха Кока. Діти люблять і доглядають тварин. 

 

5. Прочитай. Спиши, дописуючи першу букву в кожному слові. З одним (на вибір) 

склади речення 

*ніпро, * ністер, *еремош, *есна. 
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6. Прочитай. Випиши клички котів. Запиши ті, які відомі тобі. 

Найбагатший кіт — американець Чарлі Чан. Найбільший кіт — Хомі. Його маса 

27 кг, а тіло завдовжки майже метр! Австралійський кіт Пус прожив на світі 36 

років. Киця Датсі із США подарувала господарям 420 кошенят. 

                                                                                               (Із журналу «Соняшник») 

 

7. Прочитай. Випиши назви вулиць. 

Місто Київ — столиця України. Головна вулиця Києва — Хрещатик. Є ще вулиця 

Володимирська, Михайла Грушевського, Саксаганського, Драгоманова, Бориспільська.   

Особливо вражають вони своєю красою навесні. Буяння зелені, квітучі каштани і 

різнокольорові клумби залишають незабутні спогади в душі кожної людини. 

 

8. Прочитай.  Випиши  перше  речення  кожного абзацу. Підкресли назви міст, річок. 

Найбільше місто України — Київ. Це столиця країни. Названо воно на честь 

засновника міста — князя Кия. 

Велике старовинне місто Львів. Його заснував Данило Галицький. І назвав ім'ям 

свого сина Лева. 

Місто Харків розташоване на річці Харківка. 

Полтава — місто, що красується на березі річки Лтава. 

(За Дмитром Чередниченком) 

 

 

9. Прочитай. Випиши назви країн. 

Ми українського роду. І любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна — як 

наша рідна хата. І сусіди в нас є — Білорусь, Росія, Молдова, Грузія, Вірменія. Вони 

наші друзі. 

 

10. Запиши відповіді на запитання. 

1. Яке твоє ім'я, по батькові, прізвище? 

2. У якому місті (селі) ти живеш? 

3. На якій вулиці розташований твій будинок? 

4. Яка річка протікає біля твого міста (села)? 

 

11. Добери з дужок до слів — назв тварин кличку. Запиши парами за зразком. 

Зразок: кінь Орлик. 

Кінь, корова, папуга, кіт, пес. 

(Сірко, Кеша, Лиска, Орлик, Мурчик) 

 

Перевір себе! 

 

1. Запиши словосполучення, дібравши з дужок відповідні власні назви. 

Місто ..., село ..., річка ..., країна .... (Дністер, Козова, Україна, Харків.) 

 

2. Утвори назви міст від їх мешканців за зразком. 

        Зразок: киянин – Київ. 

Львів'янин — ..., харків'янин — ..., одесит — .... 
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3. Поміркуй, з якої букви (великої чи малої) слід писати окремі слова. Спиши речення. 

(Т.т)арас (Г.г)ригорович (Ш.ш)евченко народився у (С.с)елі (М.м)оринці. Дитячі 

роки провів у селі (К.к)ирилівка. 

 

4. Запиши відповіді на запитання. 

1. Яка найбільша річка в Україні? 

2. У яке море впадає річка Дніпро? 

3. Яке місто є столицею України? 

 

5. Від поданих слів –  імен дорослих утвори дитячі імена за зразком: Іван — Іванко. 

Марія — ..., Андрій — ..., Роман — ..., Оксана — ..... Петро —..., Світлана —.... 

 

6. Утвори назви міст від назв їх мешканців. 

        Зразок: одесит — Одеса. 

Киянин — ..., донеччанин — ..., полтавчанин — ..., тернополянин —.... 
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3 КЛАС 

 

Для Вас, батьки! 

 
Учні 3 класу повинні: 

- Мати уявлення про іменник як частину мови; 

- Впізнавати в тексті і самостійно добирати іменники; 

- Ставити питання до іменників, що належать до різних родів; 

- Будувати сполучення іменників з іншими словами, використовуючи для зв’язку 

закінчення і прийменники; 

- Розрізнювати іменники – назви істот і неістот, правильно ставити до них 

питання; 

- Розрізнювати власні і загальні іменники, добирати відповідні приклади; 

- Вживати в письмових текстах власні іменники з великою буквою; 

- Розрізнювати і пояснювати в процесі навчальної роботи іменники в прямому і 

переносному значеннях; 

- Визначати рід іменників; 

- Визначати число іменників; 

- Змінювати іменники за числами; 

- Знати назви відмінків і відмінкові питання; 

- Змінювати іменники різних родів за відмінками; 

- Добирати найуживаніші синоніми та антоніми до заданих іменників; 

- Вживати антоніми і синоніми в усних і письмових висловлюваннях. 

 

ІМЕННИК 

Пригадай! 
Іменник — частина мови, яка означає назву предмета. Відповідає на питання 

хто?, що?. 
Іменники, що є назвами істот, відповідають на питання хто?. 

Іменники, що є назвами неістот, відповідають на питання що?. 

Власні іменники пишуться з великої букви. 

Загальні іменники пишуться з малої букви. 

Іменники, що вживаються в однині, мають рід: чоловічий (він, мій), жіночий 

(вона, моя), середній (воно, моє). 

Іменники змінюються за числами: однина, множина. 
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Іменники: 

означають предмет  

відповідають на   

питання: 

хто? дівчина що? сонце 

є назвами істот: 

неістот: 

хто? школяр 

що? радість 

є загальні: 

власні: 

річка, людина 

Дніпро, Марія 

Змінюються за 

числами: 

однина: 

множина: 

 

дерево 

дерева 

належать до родів:  

чоловічого: місяць 
жіночого: хмара 

середнього: сонце 
 

змінюються за 

питаннями: 

(хто?) лис 

(кого?) лиса 

(кому?) лисові 

У реченні буває підметом,  

другорядним членом речення. 

 

Потренуйся! 

1. Продовж речення, записавши професії людей. Усно постав до них запитання. 

Лікує людей — .... Вирощує хліб —.... 

Навчає дітей —.... Доглядає тварин —.... 

Продає товари —....             Автобус водить – …. 

 

2. Спиши прислів'я і приказки. Підкресли іменники. 

1. Зима радує снігами, а літо пирогами. 2. Січень морозами лютує, а квітень 

тепло дарує. 3. Лунко потріскує лід — на міцний мороз. 4. Лютневий сніг весною пахне. 

3. Прочитай вірш. Спиши. Підкресли іменники. 

Проворна сорока нагріла окропу,  

Із груш наварила компоту й сиропу.  

Терпляче збирала у кошик грибочки.  

Сорока грибів насолила пів бочки. 

(Катерина Перелісна) 

 

4. До іменників, які відповідають на питання хто?, добери іменники, які відповідають на 

питання що?.. 

Зразок: школяр — школа. 

Журналіст — ......  

Поштар —....           Працівник —....             Космонавт —.... 

 

 



 11 

5. До іменників, які відповідають на питання що?, добери іменники, які відповідають на 

питання хто? 

Зразок: космос — космонавт. 

Школа —.... 

Робота — 

Міліція-—.... 

Будівля —.... 

 

6. Поміркуй, від яких іменників утворені подані слова. Запиши їх. 

Дерев'яний — ...,    холодний —....  

скляний —...,          літній —....  

сердечний —...,      морський —.... 

 

7. Прочитай. Випиши слова у три  колонки. 

Транспорт Меблі Одяг 

Автомобіль, стіл, костюм, диван, сукня, поїзд, шапка, літак, стілець, автобус, 

пальто. 

 

8. Добери іменники за групами. 

Шкільне приладдя:…,…,…,…,…,…,…,…. 

Види спорту:…,…,…,…,…,…,…,…. 

Дикі тварини:…,…,…,…,…,…,…,…. 

 

9. Прочитай текст. Випиши іменники. 

На полонинах у Карпатах ціле літо пасуть овець і корів. Тут збудовані корівники 

і кошари. Вівчарі — умілі сировари. Вони часом частують і туристів сиром та 

бринзою. 

 

10. До поданих слів добери антоніми. Познач корінь і закінчення у словах. 

Небо — ...,             кривда —..., 

літо —....                спека —..., 

робота —..., вечір – …. 

 

11. Добери синоніми до слів і запиши. 

Стежка —..., метелиця —..., 

учень —..., автомобіль —..., 

картопля — ...,        злива —.... 

 

12. Склади і запиши два речення з одним із поданих слів так, щоб воно вживалося у прямому й 

переносному значеннях. 

Лисички, зайчик, ручка. 

 

13. Спиши текст. Підкресли власні іменники. 

Мальовничі  місця Закарпаття. Тут розташовано багато санаторіїв та будинків 

відпочинку. Санаторій «Карпати» знаходиться біля міста Мукачеве. На річці Чорній 

у селищі Усть чорна є будинок відпочинку. У селищі Псиня є чудова турбаза. 
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14. Прочитай. Підкресли власні іменники. 

Дніпро — найбільша річка України. Вона бере свій початок у Росії й несе свої води 

до Чорного моря, через три країни — Росію, Білорусію, Україну. Наші предки називали 

славну річку «Данапріс», що означає «вічна вода». Друге ім'я Дніпра — Славутич від 

слова «слава». 

(Із книги «Перлина») 

15. До загальних назв добери власні назви і запиши парами. 

Місто — ... , річка — ...,  село — ...,  поет — ...,  столиця —...,  ім'я —...,                          

кличка тварини —.... 

 

16. Прочитай запитання. Запиши повні відповіді на них.  

          Кого називають українським Кобзарем? 

Яка найвища гора Карпат? 

Яка річка протікає у твоїй місцевості? 

Які українські брати-боксери відомі усьому світу? 

 

17. Запиши своє прізвище, ім'я і по батькові; у якому місті ти живеш; на якій вулиці 

розташований твій будинок... Підкресли власні назви. 

 

18. Випиши іменники у три колонки за родами.  

Чоловічий жіночий середній 

 Парта, клас, олівець, світло, озеро, книжка, море, крейда, гумка, зошит, пенал, місто, 

альбом, ручка, небо. 

 

19. Спиши подані іменники. Визнач їх рід. З одним оловом склади і запиши речення. 

Земля, небо, хліб, лісочок, яблуко, поле, книжка, кукурудза, комбайн. 

 

20. Прочитай прислів'я і приказки. Спиши. Підкресли іменники. Визнач рід. 

1. Слово — не стріла, а глибше ранить. 2. За рідний край — хоч помирай. 3. Не 

перо пише, а розум. 4. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. 

  

21. Відгадай загадки. Запиши слова-відгадки. У дужках запиши до них запитання і визнач 

рід. 

• Є шапка, але немає голови; є ноги, але без черевика. 

•У літку одягається, а на зиму одежі цурається. 

• Влітку наїдається, взимку відсипається. 

• Гавкає, кусає, в дім не пускає. 

• Хвіст гачком, ніс п'ятачком. 

Слова для довідок: свиня, гриб, дерево, собака, ведмідь. .    

  

22. Спиши, змінюючи іменники за зразком. Визнач рід. 

Зразок: сади — сад (ч. р.). 

Олівці —...(...), поля —...(...), 

бджілка —-... (...), заєць —... (...), 

лисиця —... (...), озера —... (...). 
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23. До поданих прикметників добери спільнокореневі іменники й запиши. Визнач їх рід. 

        Весняний — весна (ж. р), 

        сніговий —...(...),  польовий —...(...), 

ранковий —...(...), шкільний —... (...), 

вечірній —...(...), сонячний —...(...). 

 

24. Запиши по п'ять іменників, що означають: а) назви тварин, б) клички тварин. Склади з 

ними два речення і запиши. 

 

25. Допиши іменники, визнач їх рід. 

Звірі: вовк (ч. р.),..., .............. ,.... 

Дерева: тополя (ж. р.), .............................  

Лікарські рослини: звіробій (ч. р.), ....... .',............ 

Лісові квіти: підсніжник (ч. р.),..., ......................  

Шкільне приладдя: гумка (ж. р.), ...... ., ................  

Комахи: комар (ч. р.),..., ........ ,............ 

 

26. Спиши текст. Визнач у ньому іменники. Іменники, вжиті в однині, підкресли однією 

рискою, а у множині – двома.  

     Цирк — одне з найдавніших мистецтв. Що в глибоку давнину в дні свят на площах 

єгипетських, грецьких, китайських міст виступали акробати, канатохідці, фокусники, 

жонглери, дресирувальники тварин. 

 

27. Спиши вірш. Підкресли іменники. Визнач число. 

Дубові дрова дід рубає в дворі під деревом старим. А дітвора допомагає носити 

дрова з двору в дім. 

                                                                                                                       (Наталя Забіла) 

 

28. Випиши іменники. Визнач їх число. З одним словом склади і запиши речення. 

Стоять жоржини мокрі-мокрі, 

сплять діамантові жуки. 

Під грушею у дикій моркві  

до ранку ходять їжаки. 

(Ліна Костенко) 

 

29. Запиши подані іменники у дві колонки:  

1) ті, що вжиті в однині;  2) ті, що вжиті у множині. 

Цвітуть білі вишні, пахне липовий бузок, гіацинти, нарциси. Згодом жоржини 

тягнуться до порога. А явори шумлять. 

Та найбуйніше квітує калина. Соловейко звив на ній гніздо. Він тьохкає, а калина 

цвіте й заглядає у вікно. 

(Борис Харчук) 

 

30. Спиши прислів'я. Підкресли іменники. Визнач їх число. 

1. Де волошки — там хліба трошки. 

2. Де пташки — там гинуть комашки. 

3. Літо з дощами — осінь з грибами. 
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4. Багато снігу на полях — багато хліба в засіках. 

5. Восени і курчата курми будуть. 

 

31. Подані іменники запиши в однині та множині. Склади з одним із них речення. 

Парти — .........  

хмаринка — ...,....  

стільці —...,....  

ліс —...,.... 

 

32. Випиши іменники в однині, поряд запиши їх у множині. 

Дружна сімейка 

Песик біля печі пиріжки пече,  

котик у куточку сухарі товче,  

киця на віконці хустку вишива,  

півник у чоботях пісеньку співа. 

(Анатолій Камінчук) 

 

33. Спиши вірш. Підкресли іменники. Визнач число. 

Синє небо, синє море, білий парус вдалині. Понад морем — сині гори й білі хмари, 

наче сніг. 

                                                                                                                              (Наталя Забіла) 

 

34. Прочитай. Випиши назви птахів у дві колонки:  

1) ті, що вжиті в однині;  2) ті, що вжиті у множині. 

У скрутний зимовий час 

залишаються у нас: 

дятел, ворон, горобець, 

галка, щиглик і норець, 

омелюхи і сорока, 

гамірлива, білобока, 

та синички з снігурами, 

та вівсянки з шишкарями… 

Серед розсипу снігів чути їхній мужній спів. 

                                                                                                                                (Іван Величко) 

 

35. Спиши текст, розкриваючи дужки. 

(Ромашка) в нас люблять усі. Ця квітка росте на (узбіччя) (дорога) та на 

(пустирище). З неї дівчата плетуть (віночок) і складають (букетик). Ромашка вилі-

ковує нас і від багатьох (хвороба). 

(Із журналу «Малятко») 

 

36. Спиши словосполучення, ставлячи у дужках питання до іменника за зразком: зупинився 

(хто?) їжачок. 

Зупинився (...?) їжачок; годувати (...?) їжачка; принести (...?) їжачку; 

товаришувати (з ...?) їжачком. 
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37. Спиши. Підкресли іменники. Визнач їх число. 

Снігом усе замело. Скрутно, голодно птахам і звірям. 

Підійшов лісник до крислатого дуба. Розклав на снігу свої вінички. Це для зайців. 

Потім відступив трохи і в простору дуплянку, що висіла на гілочці, поклав жолудів, 

соняшникового насіння, житніх сухарів. Це вже для білочки. 

 

38. Спиши, вставляючи потрібні за змістом слова. 

(Хто?) ... ходять у школу. У портфель вони складають (що?) ..., (що?) .... (що?) ... 

(що?) ... . Учнів у школі навчають (хто?) .... Кожного дня у школярів є уроки (чого?).... 

 

39. Поміркуй, як продовжити розповідь. Добери заголовок і запиши текст. 

У листяному лісі живе дятел. Тільки сонечко починає вітати своїм промінням землю, 

як він починає.... 

 

40. Прочитай. Випиши іменники у дві колонки: у першу — вжиті в однині, у другу — вжиті у 

множині.  

Гарно в нашому садочку: 

і дерева, і квітки — 

чорнобривці та барвінок; 

ружа, м'ята, нагідки! 

Яснокрилі робітниці — 

бджілки навкруги гудуть, 

мед солодкий та пахучий 

нам у вулики несуть. 

(Яків Жарко) 

 

41. Прочитай. Зміни іменники за зразком: один — багато. Познач у них корінь і закінчення. 

Машина —...,  село —....,  мороз — ...,  дерево —…,  ліс — … . 

 

42. Додай у кожну пару словосполучень слово птахи. Зміни його за питаннями. Познач 

закінчення. 

Летіли (хто?) ... .  Побачив (кого?) ... . Радів (кому?) ... . Милувався (ким?) ... . 

 

43. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення, добираючи потрібний прийменник та 

змінюючи закінчення іменників. 

Малювати, олівець, альбом. Плисти, човен, річка. Ліпити, їжачок, пластилін. 

 

44. Спиши вірш, змінюючи іменники, що у дужках за змістом. Познач у них закінчення. 

Ходить дід білобородий 

полем, (ліс), переліском, 

застилає (ріка) льодом, 

виграє сріблястим (блиск). 

На (береза) сипле іній, 

укрива дерева (пух), 

луки, ниви і (долина) 

білим вкутує кожухом. 

                                                                                                                                             (Якуб Колас) 
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Перевір себе! 

 

1. Прочитай, спиши. Підкресли іменники. 

Намалюю маму, намалюю тата. Оце — наш садочок, а це наша хата. Біля хати — 

квіти: мальви та жоржини, ніби сонце сходить — соняшник над тином. 

(Олесь Лулій) 

 

2. Прочитай. Підкресли слова, які є власними назвами, однією лінією, а загальними назвами 

— двома. 

Володимир Кличко — боксер. Хрещатик — вулиця. Тернопіль — місто. Бровко — 

собака. Карпати — гори. Дніпро — річка. 

 

3. Добери і запиши до поданих іменників антоніми. 

Щастя — .... тепло —.... 

брехня —.... бруд —.... 

шум —.... зло —.... 

 

4. Встав у словосполучення іменник поле, змінюючи його за питаннями. Познач закінчення 

цих іменників. 

Зеленіє (що?) ...; підійшли (до чого?)  ........... ; росте 

(на чому?) . ; стою (перед чим?) ..........  

 

5. Спиши текст. Підкресли іменники. Визнач їх число. 

         Горобина і ялинка стояли поряд. Зовсім близенько одне біля одної. І тому вони 

часто перешіптувались між собою. На ялинці росли хвоїнки і шишки, а на горобині — 

листя і грона жовтогарячих плодів. 

(Галина Демченко). 

 

6. Прочитай слова. Випиши їх у три колонки, визначивши рід. З одним із них склади і запиши 

речення. 

Чоловічий Жіночий Середній 

рід рід рід 

Голуб, лисиця, озеро, сонечко, павук, бджілка, камінь, помідор, картопля, небо, 

море, перець. 

 

7. Прочитай. Підкресли слова, які є власними назвами, однією лінією, загальними назвами 

— двома, 

Леонід Каденюк — космонавт. Дністер — річка. Київ — місто. Білорусія — країна. 

Мурчик — кіт. Карпати — гори. 

 

8. Запиши до поданих іменників синоніми. 

Стежка —..., робота —..., метелиця —..., школяр — ..., хата —..., малята —.... 
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4 клас 
 

Для Вас, батьки! 
 

Учні 4 класу повинні: 

- Відносити до іменників слова з абстрактним значенням, які відповідають на 

питання що? 

- Добирати до поданого іменника 2 – 3 синоніми, антонім; 

- Розкривати значення ( 2 – 3 ) багатозначного іменника; 

- Визначати рід і число іменників; 

- Змінювати іменники за числами та відмінками; 

- Визначати початкову форму іменника ( називний відмінок однини ); 

- Змінювати в процесі словозміни іменників приголосні та голосні, відображати ці 

звукові явища на письмі ( нога – нозі, піч – печі ); 

- Перевіряти за словником закінчення в родовому і орудному відмінках іменників 

на -ар, -яр; 

- Використовувати в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв 

істот у давальному і місцевому відмінках однини; 

- Вживати подвоєні букви на позначення м’яких приголосних перед закінченням -

ю в орудному відмінку іменників жіночого роду з основою на приголосний; 

- Вживати апостроф перед закінченням -ю в іменниках з основою на б, п, в, м, ф; 

- Не вживати подвоєння в іменниках зі збігом приголосних в основі; 

- Знати назви відмінків і відмінкові питання; 

- Змінювати іменники різних родів за відмінками в однині і множині; 

- Вживати прийменники з іменниками в окремих відмінках. 
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Іменник 

Пригадай! 

Іменник — частина мови, яка означає назву предмета. Відповідає на питання 

хто?, що?. 

Іменники, що є назвами істот, відповідають на питання хто?. 

Іменники, що є назвами неістот, відповідають на питання що?. 

Власні іменники пишуться з великої букви. 

Загальні іменники пишуться з малої букви. 

 

 
 

Іменники, що вживаються в однині, мають рід: чоловічий (він, мій), жіночий (вона, 

моя), середній (воно, моє). 

Іменники змінюються за числами: однина, множина. 

У реченні іменник буває підметом, другорядним членом речення. 
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Потренуйся! 

1. Спиши вірш. Підкресли іменники. 

У Оленки коло хати 

Джміль кружляє волохатий, 

І метелик, і жучок. 

Вони чують дух медовий, 

Бо в Оленки тут чудовий 

Квітничок. (Петро Дорошенко) 

 

2. Від поданих слів утвори назви професій. Склади речення про одну з них. 

Космос — .... Шахта — .... 

Пожежа — .... Футбол — .... 

Спорт — .... Комп'ютер — .... 

 

3. До поданих іменників добери синоніми і запиши. Познач рід. 

Зразок. Малюк (ч. р.), учень (ч. р.), дитина (ж. р.), школяр (ч. р.) 

Машина, дорога, праця, злива, хата. Слова для довідок: дім, стежка, труд, шлях, дощ, 

автомобіль, робота, вантажівка, оселя, гроза. 

4. До поданих іменників добери антоніми. Визнач рід. 

Зразок. Мир (ч. р.) — війна (ж. р.) 

Спека, робота, радість, запитання, шум, кінець. 

5. Прочитай вірш. Випиши іменники. Познач їх рід і число. 

                      Захід сонця. 

Небо — мов у вогні! 

Запалала блакить ... 

І, здається мені, 

Все палає, горить, — 

Луки, поле, ставок, 

Наш город і садок. 

У вогнисті вінки 

Одяглися квітки! (Марія Познанська) 

6. Від поданих слів утвори спільнокореневі іменники, визнач рід. 

Зразок. Сонячний — сонце (с. р.); малювати — малюнок (ч. р.) 

Весняний, холодний, радісний, молочний, зимувати, розмовляти, співати, сильний. 

7. Спиши текст. Підкресли іменники, визнач рід. 

Камінь 

У лузі під гіллястим дубом багато років була криниця. Одного разу сюди прийшов 

хлопчик. Підняв камінь, кинув його в криницю. Камінь упав на дно криниці й закрив 

джерело. 

(За Василем Сухомлинським) 
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8. Запиши іменники у три колонки за родами. Склади речення з іменником кожного 

роду. 

Молоко, трава, хліб, олівець, зерно, лісник, дерево, лінійка, море, сало, книжка, 

літак, орел, лисиця, пташка. 

 

9. Подані   іменники  запиши  у  множині.   Виділи  закінчення. Склади 2 речення (на 

вибір) з іменниками у множині. 

Поле, хвиля, рік, дерево, огірок, кущ, дівчинка, море, абрикос, суниця. 

 

10. Спиши, ставлячи в дужках питання до іменників. 

Це мій (...) зошит; пишу (...) у зошиті; користуюсь (...) зошитом; купую (...) 

зошит; накреслив (...) у зошиті. 

 

11. Спиши. До виділених іменників у дужках напиши рід, відмінок. 

1. Соловей співає весело і дзвінко. 2. Воду п'є з джерела маленька пташка. 3. 

Сонечко яскраво освітлювало галявину. 4. Вітер підхопив поруділий листок. 5. У лісі 

хлопчики розчистили джерело. 

 

12. Спиши речення, розкриваючи дужки. Виділи закінчення іменників. Визнач 

відмінок іменників.  

1. Подих (вітер) потрапляє у кімнату. 2. Щастя мати вірних (друзі). 3. У 

фруктах є багато поживних і цілющих (речовина). 4. Біля (хатина) росте червона 

калина. 5. Без (вода) загине все живе на землі. 6. Зі звареного влітку вишневого 

(джем) бабуся спекла смачний пиріг. 7. Ягоди (шипшина) взимку рятують від голоду 

(пташки). 8. Без (дисципліна) не може бути успішної (праця). 9. Лісовий кулик від-

водить (ворог) від гнізда. 

 

13. Запиши повні відповіді на запитання, використовуючи іменники, що в дужках, і 

потрібні прийменники. Визнач відмінок цих іменників у реченнях. 

1. Без чого не може обходитись освічена людина? (Книга.) 

        2. Де росте велика верба? (Річка.) 

        3.Навколо чого посадили квіти? (Кущі.) 

4.Звідки принесли діти гриба? (Ліс.) 

5.З чого виготовляють сир і сметану? (Молоко.) 

 6. До чого пристосувались кактуси? (Жара.) 

 

14. Склади і запиши речення, вживаючи подані іменники з прийменниками з, біля, до, 

навколо у родовому відмінку. 

Вишня, криниця, джерело, школа. 

15.Запиши іменники в родовому відмінку. Склади з ними кілька речень. 

Пісня, парта, перерва, калина, трава, робота. 
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16. Прочитай. Спиши. Визнач відмінок іменників. 

Мороз всі вікна заплете 

Льодком, як павутиною. 

До нас Снігуронька прийде 

З веселою ялиною.       

                           (Андрій М'ястківський) 

  

17. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені закінчення іменників. Познач закінчення 

іменників в орудному відмінку однини. 

1. Блукаючи ліс, туристи знайшли багато грибів. 2. Заповідні угіддя 

охороняються закон.. . 3. Низько над вод., літали чайки. 4. Пташка сумувала за синім 

неб.. , ясним сонц... 

 

18. Запиши іменники в орудному відмінку. Визнач закінчення. Склади 2 речення (на 

вибір). 

Олівець, ручка, поле, школяр, зерно, лінійка. 

19. Спиши речення, позначивши закінчення іменників в орудному відмінку однини. 

1. Андрійко мріяв стати космонавтом. 2. Над вишнею гули бджоли. 3. За селом 

чорнів старий ліс. 5. Під білим снігом заснули дерева і кущі. 

 

20. Спиши. Підкресли іменники в орудному відмінку, познач закінчення.  

    Повітря дихало зимою. Небо простяглось над полем синьою дугою. Замерзла і 

вкрилась кригою річка під горою. Білою ковдрою застелила зима зелені сходи озимини. 

 

21. 3апиши подані іменники у формі орудного відмінка однини, познач закінчення. 

Одне зі слів (на вибір) розбери як частину мови.  

Відповідь, зелень, ніч, пам'ять, гусінь, мідь, подорож, любов, радість, матір. 

 

22. Запиши подані іменники в орудному відмінку однини, познач закінчення. 

Сміливість, гордість, кров, верф, піч, сіль, зелень, гордість, повість, тінь. 

 

23. Спиши речення. Визнач відмінок виділених іменників, поясни їх правопис. 

1. Школярі з радістю садили молоді деревця. 2. Спортсмени з гордістю одержали 

нагороди. 3. Соковитою зеленню вкрилась земля після весняних дощів. 4. Українські 

козаки дивували ворогів своєю мужністю і сміливістю. 

 

24. Запиши подані іменники у формі давального відмінка. Із двома іменниками (на 

вибір) склади речення. 

Донечка, сонечко, річка, директор, море, дерево. 
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25. Спиши вірш. Підкресли іменники в давальному відмінку. Познач їх закінчення. 

Сниться полю дощик, 

Картоплині — горщик, 

А відерцю сниться 

Копанка-криниця. 

Сонце сниться вітам, 

Хатці сниться брама, 

А маленьким дітям 

Сниться їхня мама. (Вадим Крищенко) \ 

 

26. Спиши речення. Познач закінчення іменників. Визнач їх відмінок. 

1. Ясному сонечку посміхнулись барвисті квіти. 2. Шовкова трава розповіла вітрові 

чудову історію. 3. Осінь подарувала берізці золоті стрічки. 4. Скоро птахам треба 

відлітати в теплі краї. 

 

27. Подані іменники постав у форму місцевого відмінка однини,познач закінчення. Одне зі слів 

(на вибір) розбери як частину мови. 

Зразок. Яблуко — на яблуці. 

Кінь, ліс, річка, перерва, вухо, трава, нога, берег, рік, ніж. 

 

28. Від іменників утвори форми давального і місцевого відмінків. Склади 2 речення з 

утвореними формами одного іменника. 

Зразок. Берізка — берізці, на берізці. Учень, земля, муха, школяр. 

 

29. Спиши речення, змінюючи іменники в дужках. 

1. Хліб лежав (на чому?) на (рушник). 2. Дівчинка тримає підручник (у чому?) у 

(портфель). 3. Художні і навчальні книжки є (де?) в (бібліотека). 4. (Урок) слід 

працювати, а (перерва) — відпочивати. 

 

30. Спиши речення. Визнач відмінок іменників. 

1. На узліссі ріс могутній дуб. 2. Юннати принесли кролям соковиту моркву і 

свіжу траву. 3. У ящику лежали соковиті й запашні яблука. 4. Бабуся надіслала онучці 

листа. 

5. Честь і слава хліборобам, що зростили багатий урожай. 

6. На колючих голочках їжачок ніс сухе листя. 

 

31. Прочитай вірш. Випиши іменники у множині, постав їх у форму однини, познач 

закінчення. 

Одяглися люди в шуби, 

Натопили тепло груби. 

Білки гріються в дуплі, 

Миші — в норах у землі. 

Сплять ведмеді в теплих лігвах, 
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Сосни в інею застигли, 

І під кригою на дні 

Сплять у річці окуні. (Наталя Забіла) 

 

32. Пиши, розкриваючи дужки. Визнач закінчення. Підкресли  іменники в називному 

відмінку. 

1. (Ліс) приваблюють нас своєю красою. 2. За вікном малі (горобчик) в'ють собі 

(гніздо). 3. Високі (тополя) зажурено шуміли від вітру. 4. Гули (хрущ) та літали, як 

кулі. 

 

33. Постав іменники у форму родового відмінку множини. Визнач закінчення. 

Підручник, літак, білка, лисиця, дерево, кінь, книжка, їжак. 

 

34. Постав іменники у форму давального відмінка множини. Визнач закінчення. 

Хлібороб, озеро, пташка, шпаківня, рука, школяр. 

 

35. Постав іменники у форму орудного відмінка множини. Визнач закінчення. 

Вітер, трава, дощ, ластівка, село, хмара. 

 

36. Постав іменники у форму місцевого відмінка множини. Визнач закінчення. 

Квітка, фабрика, ліс, пеньок, зошит, око.  

 

37. Спиши речення. Визнач відмінки іменників у множині. 

1. Шумлять зелені гаї і ліси. 2. У небі голосно курличуть ключі журавлів. 3. Діти 

насипали пташкам у годівницю смачних зернят. 4. Пухнастий сніг вкрив стежки і 

доріжки. 5. Пожовкле листя стелиться під ногами. 6. На швейних фабриках шиють 

одяг. 

 

38. Спиши текст. Визнач відмінок іменників. Підкресли власні назви. 

Гончарство — найдавніше у світі ремесло. Перша посудина, яку зробили собі 

люди, була з глини. 

В Україні з давніх-давен чудові гончарі живуть на Київщині, Полтавщині, 

Чернігівщині, Поділлі, Західній Україні, Харківщині, Волині та інших місцевостях. 

(З книги «Перлина») 

 

39. Спиши текст. Визнач відмінки іменників. 

Вишивка — один з давніх і найпоширеніших видів народного мистецтва. 

Найбільше уваги приділялося вишиванню рушників, скатертин, наволочок, серветок, 

щоб оздобити своє житло Вишивання вбрання — теж давня традиція. В Україні 

поширені найрізноманітніші техніки вишивання, та найпопулярнішою є простий 

«хрестик». 

(З книги «Перлина») 
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40. Спиши текст. Визнач число і відмінок іменників. 

Рідна хата! Оспівана в піснях, оповита легендами та переказами, опоетизована 

майстрами слова й пензля, вона буде завжди символом добра і надії, її незгасний 

вогник світитиметься теплом маминої любові, вірою в доброту, високу людяність, 

одвічною сподіванкою на чисте небо над нами. 

(Василь Скуратівський) 

 

41. Прочитай. Спиши. Підкресли іменники, вжиті у знахідному відмінку. Познач 

закінчення. Визнач число. 

Здавна люди збирали звіробій, подорожник, валер'янку, материнку, ромашку, 

суниці. Вони використовували листя, стебла, плоди, цвіт, робили відвари, чаї, настої. 

Лікарські рослини допомагали вилікувати багато хвороб. 

 

42. Спиши текст. Познач відмінок іменників. Підкресли власні назви. 

Катерина Василівна Білокур — талановита українська художниця. Народилася в 

селі Богданівка, тепер Яготинського району Київської області. Жила в тяжких 

умовах, не вчилася в художній школі. У неї був природний талант. Зображені на її 

картинах квіти сприймаються як живі. Дивлячись на них, ви ніби відчуваєте їхній 

запах, свіжість повітря. До них хочеться доторкнутися рукою, злегка гойднути. 

(Матвій Донцов) 

 

43. Запиши іменники, які вживаються тільки у множині. Склади 2 речення (на вибір) з цими 

словами. 

Двері, олівці, ножиці, дівчата, окуляри, граблі, хлібороби, штани, ковзани, ведмеді, 

сани, ворота. 

 

44. Прочитай вірш. Випиши спочатку іменники, вжиті в однині, а потім — у множині. 

Зимові горобці 

Ріка заснула в берегах, Село сотається димами. Як чорні 

черги у снігах, Стоять похнюплені паркани. А на малому 

деревці З такою гілкою рогатою Лузають зиму горобці І 

літо-літечко пригадують. 

(Ліна Костенко) 

 

45. Провідміняй іменники. Познач у них закінчення. Трава, земля. 

 

46. Провідміняй іменники. Познач закінчення. Валентина, Надія. 

 

47. Провідміняй іменники. Познач закінчення. Сіль, мідь. 

 

48. Провідміняй іменники. Познач закінчення. Старість, ніч. 
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49. Провідміняй іменники. Познач закінчення. Гай, Василько. 

 

50. Провідміняй іменники. Познач закінчення. Молоко, волосся. 

 

51. Зі словосполучень склади речення. Визнач відмінок іменників. 

Маленька білочка; побачив білочку; білий сніг; крадеться по снігу; читала 

книжку; цікава книжка. 

Перевір себе! 

1. Спиши вірш. Підкресли іменники. 

Життя людського джерело,  

Його живиця — рід, родина.  

Немов підрізане стебло,  

Зів'ялий лист без них людина. 

(Надія Манько) 

 

2. Спиши текст. Підкресли іменники. 

Лелеки — герої багатьох легенд, казок, пісень. З радістю зустрічають їх навесні, 

коли вони повертаються до старих гнізд. Кажуть, що вони приносять на крилах 

ключик від сонця. 

(З книги «Перлина») 

 

3. Спиши прислів'я. Підкресли антоніми. Виділене слово розбери як частину мови. 

1. З праці радість, а з безділля смуток. 2. Зробиш добро — не кайся, вдієш лихо — 

начувайся. 3. Праця людину годує, а лінь марнує. 4. Друг плаче, а недруг сміється. 

 

4. Добери до поданих слів синоніми, користуючись словами для довідок. Склади (на 

вибір) речення з двома з них. 

Алфавіт, мелодія, недолік, автомобіль.  

Слова для довідок: вантажівка, мотив, азбука, вада, абетка, машина, хиба, наспів. 

 

5. Спиши слова, визнач рід іменників. 

Крісло, шафа, диван, кефір, молоко, сметана, жито, овес, пшениця, шоколад, 

морозиво, цукерка. 

6. Спиши вірш. Підкресли іменники, познач рід. 

Під віконцем пахне м'ята* 

Оксамитна, пелехата. 

І барвінок невеличкий — 

На весілля до сестрички.      (Іванна Савицька) 
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7. Подані іменники запиши в однині. Визнач рід. 

Дерева, кущі, ягоди, гриби, очі, рослини, стільці, вушка, ручки, магазини. 

 

8. Спиши текст. Підкресли іменники. Визнач відмінок виділених іменників. 

Сік подорожника — чудовий засіб від укусу комарів, бджіл, джмелів, навіть 

гадюк. А із цвіту ромашки лікарської готують відвар, який п'ють замість чаю, 

вживають, коли болить живіт і використовують для полоскання горла. 

 

9. Спиши текст. Визнач відмінки іменників. Підкресли однорідні члени речення. 

Виділене слово розбери як частину мови. 

Дерев'яні різьблені предмети найчастіше виготовляють з явора. 

Використовують ще дерево груші, яблуні, горіха, сливи, клена, вільхи, кедра. 

 

10. Спиши текст. Визнач відмінок виділених іменників. Підкресли власні назви. 

Барвистим квітковим орнаментом славиться село Опішня на Полтавщині. 

Зустріч із мистецтвом опішнянських майстрів — це хвилююча подія. Славнозвісний 

посуд вирізняється тонкостінністю, дво або трикольоровим розписом. Опішня 

славиться також дитячою іграшкою. 

(З книги «Перлина») 

11. Запиши слова у формі орудного відмінку. З двома (на вибір) склади речення. 

Осінь, ніч, мужність, вірність, любов, кров, верф. 

 

12. Запиши іменники у формі давального і місцевого відмінків.  

Бджілка, гілка, парта, яблуко, квітка. 

 

13. Подані іменники постав у форму місцевого відмінка однини. Склади 2 речення (на 

вибір). 

Олівець, поріг, книга, горіх, око, нога. 

 

14. Спиши текст. Підкресли іменники. Визнач відмінок. 

Ще здавна в українській оселі в неділю стіл застеляють святковою вишитою 

скатертиною. На стіл ставлять букет квітів. А ліжка накривають красивими 

покривалами. Подушки виставляють у вишитих наволочках. (З книги «Живиця») 

 

15. Спиши. Визнач відмінки іменників. Підкресли власні назви. 

Над криничкою верба схилилась. На гілці глиняний кухоль висить. Не минають 

люди кринички. Ось і Тетянка, Тарасик і Миколка поверталися з лісу, гриби та ягоди 

несли. Притомилися, то й завернули до кринички. Верба подала їм кухлика, а криничка 

пригостила водицею. 

(Василь Чухліб) 
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16. Прочитай вірш. Випиши іменники, визнач число. Один іменник (на вибір) розбери як 

частину мови. 

Я маленька колядничка, 

В мене теплі рукавички, 

В мене комір, плащ, спідниця — 

Не боюся сніговиці! 

Я малий колядничок, 

Знаю гарні колядки — 

Маю шапку, кожушок  

І новенькі чобітки. 

(Роман Завадович) 

 

17. Спиши текст. Визнач відмінки іменників. 

Рушник 

Рушник на стіні — давній наш звичай. Не було жодної оселі в Україні, якої не 

прикрашав би рушник. Хата без рушників, казали в народі, — що родина без дітей. 

Рушник був обличчям оселі. 

Хліб і сіль на вишитому рушникові — ознака гостинності українського народу. 

 

18. Спиши. Визнач число і відмінок іменників. 

Українська кераміка дуже красива, відома в усьому світі. І коли люди милуються 

розписними мисками, куманцями, глечиками, кониками та півниками, вони часом і не 

здогадуються, що ці витвори — прямісінькі нащадки першого глиняного горщика. 

                                                                                              (За Паолою Утевською) 

 

19. Провідміняй іменники. 

Сніг, батько, зима, ялинка, око, море. 
 

 


