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Речення виражає ...

 почуття

 закінчену думку

 незадоволення

Прізвище, ім'я учня / учениці

Слова в реченні пишемо ...

 через кому

 разом

 окремо

 з великої букви

Познач правильну відповідь.

Основу речення утворюють ...

 питальні слова

 спонукальні слова

 головні слова

 розповідні слова



Вибери серед групи слів речення.

У школі мені дуже

Мені дуже вчитися

У школі мені цікаво.

 Білочка на гілку

 Стрибнула на гілку

 Білочка стрибнула на гілку.

Встанови головні слова у реченні.

Білі хмаринки пливуть по небу.

Білі хмаринки

пливуть по небу

білі пливуть

хмаринки пливуть

хмаринки по небу



Встанови головні слова у реченні. Обери правильний варіант. 

Побудуй речення з поданих слів.

У, пташки, живуть, гніздах.

 Пташки живуть гніздах у.

 Живуть гніздах у пташки.

 Гніздах у пташки живуть.

 У гніздах живуть пташки.

Взимку їжачок спить у лісі під хмизом.

 Взимку їжачок

 спить у лісі

 їжачок під хмизом

 їжачок спить

 Взимку у лісі



Встанови відповідність між реченням і розділовим знаком в 

кінці кожного речення. З’єднай лінією.

Хто сьогодні черговий

Повіває теплий вітерець

Який холодний дощ

 Крапка (.)

 Знак питання (?)

 Знак оклику (!)

Визнач тип речення. З’єднай лінією.

Оленка прийшла з прогулянки.

Що поставила Марійка у вазу?

Не смітіть на вулиці!

 Спонукальне

 Розповідне

 Питальне



Визнач тип речення. З’єднай лінією.

 Окличне

 Неокличне

Маленька Марійка малює квіти.

Ура, ми їдемо відпочивати в аквапарк!

Пошир речення за запитанням. Добери за змістом правильне

слово. Обери лише один варіант.

У Миколки тато працює (ким?) ...

 трактором

 у полі

 лікарем

 до пізнього вечора



Пошир речення за запитанням. Добери за змістом правильне

слово. Обери лише один варіант.

Миколка (що робить?) своїм татом.

 грається

 допомагає

 пишається

Хлопчик мріє допомагати (кому?) ...

 пташкою

 тато

 людям



Визнач типи речень. Речення може належати до декількох типів. 

З’єднай лінією.

1. Наталко, дай мені лінійку!

2. Наталка дала йому лінійку.

3. Що роблять учні у класі?

4. Давайте разом зробимо цю аплікацію!

5. Петрик з татом змайстрував шпаківню.

6. Петрику, який же ти молодець!

7. Мій тато - майстер на всі руки!

 Спонукальне

 Розповідне

 Питальне

 Окличне

 Неокличне


