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Прикметник як частина мови 
Іван Сенченко «Пастух рогатий...» 

1.  Відгадай загадки. Розгадай кросворд та склади речення 
з утвореним словом. 

1. Хоч сам не біжить, а 
стояти не велить. 

2. Скатертина біла увесь світ 
накрила. 

3. Звечора вмирає, вранці 
оживає. 

4. Що росте догори 
коренем? 

 До відгадок підбери прикметники. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

2. Розшифруй і відгадай загадку. Запиши. Підкресли 
прикметники.  

 
 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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Прикметник як частина мови 
Олеся Мамчич «Босо-взутий сніговик» 

1.  Прочитай мовчки уривок з вірша Олесі Мамчич «Босо-
взутий сніговик». Устав пропущені слова. Підкресли 
прикметники.  
Позаходив до ____________________________, 

накупив собі _____________________________: 

від смішного _____________________________ 

до пахучих ______________________________. 

Того є, і сього ___________________________, 

кожен ________________ щось ____________, 

тільки _______________________ черевиків 

____________________________ не продає. 

2.  У кожному рядку (по горизонталі) обведи «зайве» за 
значенням слово. Літеру, що написана перед цим 
словом, упиши в клітинку. Яке слово утворилося? 

1 н брунатний м бузковий в запашний  е рожевий 

2 о хоробрий ф веселий р старанний д високий 

3 я щедрий і гіркий є солодкий а солоний 

4 з малий ч гнучкий п крихітний я великий 

5 л круглий і трикутний н гордий c овальний 

6 у глиняний н скляний о золотий и гарячий 

7 з молодий й середній в  старий л юний 
 

 

 
  

 Допиши ще кілька словникових слів-прикметників.  
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

1 2 3 4 5 6 7 
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Зв’язок прикметників з іменниками 
Володимир Кленц «Гостює в нас зима» 

1.  З вірша вибери дієслова до іменників. Добери до них ще 
по два дієслова. 

Сніжинки — _________________________________________________________________  

Снігопад — __________________________________________________________________  

Зайчик — ____________________________________________________________________  

Лисичка — __________________________________________________________________  

Ведмедик — ________________________________________________________________  

 Підбери й запиши прикметники до вказаних іменників.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

2.  Устав пропущені букви. Прочитай вірш.  

В_л_чн_, щ_др_ і пр_кр_сн_ м_в_,  

Пр_з_р_ й ч_ст_, як г_рськ_ в_д_, —  

То _кр_їн_ м_в_ б_рв_нк_в_, —  

Т_к_ б_г_т_ й в_чн_  м_л_д_.  

                          Юлія Косинська 

 Випиши прикметники разом з іменниками. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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 Зв’язок прикметників з іменниками 
«Щедрик» (щедрівка) 

1.  Склади і запиши строфу щедрівки. 

 
 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

2. Запиши назви предметів, зображених на малюнках. 
Допиши їх ознаки. 

Зразок. Діти (які?) — веселі, щасливі, радісні, успішні, 
здорові. 

 
 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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Уживання прикметників  
у прямому і переносному значенні 

Лідія Новикова «Пада сніг» 

1.  Знайди у вірші й запиши рими до поданих слів. 
Придумай свої рими. 

Сніг — _________________; черевички — _____________; 

димарі — _______________; шипшина — ______________; 

стежечки — ______________; сніг — ___________________. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

2.  Згрупуй слова і запиши словосполучення у дві колонки.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Пряме значення                  Переносне значення 
 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

пряма  глибока тихий 

лінія 

людина сон 

дощ 

ніч 

річка 
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Уживання прикметників  
у прямому і переносному значенні 

Олег Буцень «Ґуля» 

1.  Склади план оповідання «Ґуля». 
План 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________  

4. ________________________________________________________  

5. ________________________________________________________  

2. Розкодуй слова. Склади з ними словосполучення чи 
речення, у яких ці слова будуть вживатися в прямому і 
переносному значенні. Запиши.  

   
 
 
 

486526 ______________________ 

72187526 ____________________ 

32726 _______________________ 

3834526 _____________________ 

18184526 ____________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 1       2       3       4        5        6        7        8           
ХЛ   АИ    ГС     ДТ     РН     БЙ     ВЗ      ОІ      
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Прикметники-антоніми 
Оксана Сенатович «Веселий сніг» 

1. Прочитавши букви через одну, отримаєш прислів’я. 
Поясни його значення. Запиши. Підкресли прикметник. 

ЯЛРЮЕТЙНЩЕЛВЖИЮЙБСТНМІНГЕВЧЕУСЦНЄОАЮІПВА
БХСНКЕН. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

2.  Прочитай слова. З’єднай пари слів-антонімів. 

 
 
  
   
  
  
   
  
 
    
  
 
 
  
 
  
 

 
 

глибокий 

мілкий  

важливий 

дріб’язковий  

весняний 

осінній 

ворожий 

дружній 

вчорашній 

завтрашній 

жартівливий 

серйозний 

 корисний 

 шкідливий 
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Прикметники-синоніми 
Анатолій Давидов «Колиска серед снігу» 

1. Прочитай мовчки. Підкресли серед поданих слова, які 
зустрічаються в казці. 
Місяців, заметілі, горох, морози, довкола, великі, малі, 

птаство, золото, звірі, осель, шукаючи, стіл,  холоду, клестів, 
лишень, неабиякі, лото, обшиті, продимає, влаштовують, 
лід, ялиною, пташенята, безпеці, мамині, слон, татові, 
скажете, узимку, зірки, суворо, улітку, річ, клей, називають, 
дерев, восени, весни, насінням. 

 З останніх букв слів, які залишилися, утвори нове слово. 
Запиши його й підбери до нього синоніми.  

________________________________________________________________________________  

2. Знайди й обведи 15 слів. Запиши групами прикметники-
синоніми. Яке слово «зайве»? Підбери й запиши до 
нього синоніми.  

РАЦШВИДКИЙДЮПНКОЛЬОРОВИЙФТАЦКАЗКОВИЙСІ  

БРТІВРОДЛИВИЙТАЛДТОСОБЛИВИЙВАНІЖВАВИЙЛЖ       

ШЕНБАРВИСТИЙЄНКІРНЕЗВИЧАЙНИЙСІИГАРНИЙПВ 

ДОЖРЄТФАНТАСТИЧНИЙЄНШАУЦСУЧАСНИЙВПТУСУ  

КРАСИВИЙТКЛАБППРУДКИЙЛОЮЖЗВИНЯТКОВИЙДЬ

ТЕТПЦВЕСЕЛКОВИЙЛКЮРОТБВДЕЄИІКМОПВНЯГОШ  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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