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ПРАКТЫКАВАННІ СА СЛОЎНІКАВЫМІ СЛОВАМІ 

булён 

1. Разгадайце рэбус. Запішыце слоўнікавае слова, якое ў вас атрымалася. 

Укажыце якой часцінай мовы з’яўляецца слоўнікавае слова. 

 

 

 

БУ 
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2. Якая літара або літары “збеглі” са слова? Злучыце яе з месцам пропуску 

ў слове. 

ѐ     ьо   ьѐ 

 

бул..н 

3. Знайдзіце і запішыце словы, якія “схаваліся” ў слоўнікавым слове 

булѐн 

___________ 

___________ 

 

4. Прачытайце верш. Дапоўніце яго слоўнікавым словам. 

Булѐн 

Прыйшоў (М/м)ірон, 

(с/з)варыў ____________. 

Прыйшоў (п/П)ятрусь, 

укінуў гусь. 

Прыйшоў (А/а)лесь 

і з(ь/’)еў увесь. 

І. Курбека 

Закрэсліце ў дужках непатрэбныя літары. 



 

 

5. Дапоўніце скорагаворку слоўнікавым словам. Устаўце на месцы пропуску 

патрэбную літару або знак. Навучыцеся хутка і правільна вымаўляць 

скорагаворку. 

У банцы булькае _________ - 

буйвал варыць шампін..ѐн. 

М. Бусько 

 

6. Прачытайце. Падбярыце і запішыце слоўнікавае слова, блізкае па значэнні 

да прапанаваных слоў. 

Суп, зацірка, ___________. 

Укажыце род назоўнікаў. 

 

вулей 

1. Расшыфруйце і запішыце слоўнікавае слова. Лічбы ў клетках указваюць 

на парадкавы нумар літары ў алфавіце. 

3 21 13 6 11 

     
 

2. Падпішыце малюнкі патрэбнымі словамі. 
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3. Дапоўніце загадку слоўнікавым словам. Запішыце слова-адгадку. 

У двары – вялікі дом, 

 

Нібы _________, гулкі днѐм; 

Гул той вечарам змаўкае, 

Раніцою ажывае. 

Хто наведвае той дом, 



 

 

Набывае веды ѐн. 

_________________ 

Н. Парукаў.  
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4. Дапоўніце народную прымету слоўнікавымі словамі ў патрэбнай форме. 

Устаўце прапушчаную літару або знак. 

                                                                                              

Калі ў сонечны дзень пчолы лѐтаюць паблізу _______________ – перад  

 

__________,  а залятаюць далѐка ў поле – перад добрым надвор..ем. 
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5. Прачытайце. Дапоўніце верш слоўнікавым словам у патрэбнай форме. 

Абазначце канчатак у слоўнікавым слове. 

Пчолы ў __________ жывуць, 

Змайстраваў яго пчаляр. 

У свой дом яны нясуць 

Пахкі кветкавы нектар. 

М. Пазнякоў.  

пáхкі – які мае моцны пах; пахучы 

Знайдзіце ў вершы аднакаранѐвыя словы, абазначце ў іх корань. 

 

6. Разгадайце рэбус. Запішыце слоўнікавае слова. 

 

ВУ ’’ 

 

 

_________________ 
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Дапоўніце сказ гэтым словам у патрэбнай форме. Падкрэсліце 

галоўныя члены сказа. 



 

 

Пчолы зімуюць у _______________. 

 

пясчаны 

1. Злучыце склады так, каб атрымалася слоўнікавае слова. 

сча  пя 

   

 ны  
 

Зафарбуйце ў слоўнікавым слове націскны склад. 

 

2. Якая літара “збегла” са слова? Злучыце яе з месцам пропуску ў слове. 

ш     с    

 

пя..чаны 

 

3. Знайдзіце і запішыце слова, якое “схавалася” ў слоўнікавым слове. 

пясчаны 

___________ 

 

4. Да назоўнікаў з правага слупка падбярыце прыметнікі з левага слупка. 

Злучыце рыскамі прыметнікі з патрэбнымі назоўнікамі. Дапішыце канчаткі 

прыметнікаў. 

пясчан__ 

пясочн__ 

цеста 

узгорак 

Дапоўніце сказы спалучэннямі слоў, якія падыходзяць па сэнсе. 

1) Мама спякла торт з ______________  __________.  

2) Падарожнікі выйшлі з лесу на  ________________  ______________.  

 

5. Дапішыце прапушчаную літару ў словы. Да слоўнікавага слова падбярыце і 

запішыце адпаведны назоўнік. Вусна пастаўце пытанні ад назоўнікаў да 

прыметнікаў. 

Пя..чаная _____________, пя..чаны ______________, пя..чанае 

______________, пя..чаныя _______________. 

Словы для даведкі: пустыні, сцежка, край, дно. 

Абазначце канчаткі прыметнікаў. 

 

6. Прачытайце. Знайдзіце і закрэсліце лішняе слова. 



 

 

Пясчаны, пясняр, пясок. 

Укажыце, якімі часцінамі мовы з’яўляюцца аднакаранѐвыя словы. 

 

асцярожны 

1. Які склад “збег” са слова? Злучыце яго з месцам пропуску ў слове. 

то     ця   та 

ас..рожны 

Пастаўце націск у слоўнікавым слове. 

 

2. Прачытайце радкі слоў. Якімі словамі з правага слупка іх можна 

дапоўніць? 

Беражлівы, клапатлівы, __________________. 

 

асцярожна 

Беражна, насцярожана, з асцярогай, _____________. асцярожны 

Дапішыце патрэбныя словы на месцы пропускаў. 

 

3. Дапоўніце верш патрэбным словам. 

Едзе месячык па хмарках. 

Эх, імчацца яны шпарка!                                  асцярожна 

Хмаркі, хмаркі ___________ ,                                   асцярожны 

так і месяц скінуць можна! 

Н. Галіноўская 
 

4. Прачытайце жарт. Дапоўніце яго слоўнікавым словам. Што выклікала ў 

вас усмешку? 

Не хвалюйся, мама 

– Андрэйка, будзь ____________________ з малатком, а то замест 

цвіка па пальцы стукнеш. 

– Не хвалюйся, мама: цвік трымае Пятрок. 

І. Стадольнік  

Знайдзіце ў тэксце формы аднаго і таго ж слова, абазначце ў іх 

канчаткі. 

 

5. Прачытайце. Пастаўце пытанні ад назоўнікаў да прыметнікаў. Дапішыце 

патрэбныя канчаткі прыметнікаў. Вызначце род прыметнікаў. 

Асцярожн..   птушка, асцярожн..   дзіця, асцярожн..   стук. 

 

6. Прачытайце верш. Дапішыце канчатак у слоўнікавае слова. 



 

 

Чаму нельга пужаць белую чаплю? 

Белая чапля 

На Палессі чапля белая, 

Асцярожн… і нясмелая, 

Ды прыгожая ў бялюткіх ботах 

Ходзіць па лугах і па балотах, 

Ловіць жабак для сваіх дзяцей 

І глядзіць з даверам на людзей. 

Хочаш ты, каб не збяднеў наш край, – 

Чаплю белую ты не пужай. 

Віктар Шніп  

Вызначце род выдзеленых прыметнікаў, абазначце канчаткі. 
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