
Тема. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення 

 

Завдання 1. 

Гра «Будь уважним» 

 Встановіть відповідність 

1 Підмет             А         

2 Присудок   Б   

3 Означення  В      

4 Обставина                   Г 

5 Додаток                       Д 

_________________________________________________________________________ 

Завдання 2. 

Запишіть речення. Визначте головні та другорядні члени речення. Визначте 

відмінок іменників (напишіть над словом). 

1. Виросту, збудую хату, на хаті колесо приб’ю, і там я поселю крилату лелечу 

клекітну сім’ю.  

2. Я рідну Україну не проміняю на чужину. 

3. Батьківщино! Ти даєш мені сонце погоже, і повітря даєш, і снагу. 

4. Здалеку видно на лісовій галявині сліди. 

___________________________________________________________________________ 

Завдання 3. 

Запишіть речення, вживаючи на місці крапок означення, обставини. Чим 

виражаються другорядні члени речення, які ви ввели у речення? 

1. Відрум’яніли …..   …. яблука.  

 2. Повіяли …. вітри і принесли на …. крилах  …. пісні. 

 3. …. насунули  …. хмари.           

 4. Затихли …. .… звуки. 

 5.  …. осінь  панує ….   

 

___________________________________________________________________________ 

 



Завдання 4.  

Встановлення відповідності 

 Встановіть відповідність між реченням та його схемою . 

1. Дівчинка читала батьків лист.    А 

2. Сошенко вчив Тараса малювати.              Б   

3. Навчався Андрійко в школі.                               В 

4. Сонячний зайчик торкнувся обличчя.   Г     

  

_________________________________________________________________________

    

Зверни увагу!!! 

Читала лист (чий?) батьків (батька).  

Пішов у гості (до кого?) до батьків.  

Любив (що?) читати, малювати, мріяти (Зн.в).  

Бажання (яке?) працювати, відпочивати. 

___________________________________________________________________________ 

Домашнє завдання 

1. Повторити матеріал про словосполучення, речення, члени речення. 

2. Спишіть. Слова, що в дужках, поставте в потрібному відмінку й числі. На яке 

питання вони відповідають? Яким членом речення виступають? 

 Вітер з (гай) розмовляє, шепче з (осока). 

За (сонце) хмаронька пливе, червоні (пола) розстилає.  

Хата швидко сповнилась м’якими вечірніми (тінь). 

Голубина ніч надворі позасвічувала (зоря). 

3. Випишіть із прислів’їв додатки, у дужках зазначте питання до них. 

Птицю пізнають по пір’ю, а людину – по мові. 

Не борода робить чоловіка мудрим. 

Правда суду не боїться. 

Без охоти нема роботи. 

 



Фізкультхвилинка  

Раз — підняти руки вгору, 

Два — нагнутися додолу, 

Не згинайте, діти, ноги, 

Як торкаєтесь підлоги, 

Три, чотири — прямо стати, 

Будем знову починати. 

Хто зуміє присідати 

І ногам роботу дати? 

Раз — піднялись, два — присіли, 

Хай мужніє наше тіло. 

Хто втомився присідати, 

Може вже відпочивати. 

Руки в боки, руки так, 

Руки вгору, як вітряк.  


