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Напишіть усіх членів цієї сім’ї.

Заповніть пропуски.

Напишіть пропущені букви.

З’днайте слова. Напишіть речення за зразком.

1. Це – мама. ___________ звати Марія. _________ 35      
    років.
2. Це – бабуся. Її ___________ Софія. Їй 66 ______.
3. Це – я. ________ звати Дем’ян. _________ 10 років.
4. Це – тато. Його _________ Андрій. Йому 38 _________.
5. Це – сестра. ________ звати Улянка. Їй 4 ________.
6. Це – дідусь. ________ звати Іван. Йому 71 ________.
7. Це – тітка. Її _________ Ольга. Їй 32 ________.
8. Це – двоюрідний брат. ________ звати Олег. _________  
    7 років.
9. Це – дядько. Його ________ Дмитро. Йому  
    34 ____________.
10. Це – прабабуся і прадідусь. _________ звати Ганна  
     та Іван. Їй 86 __________, а __________ 90 років.

Дідус_, т_тка, д_ дько, с_стра, с_н, пл_мінник, бабус_, 
сус_д, племін_иця, _рат, дво_рідна сестра, п_абабуся, 
хлопе_ь, дру_, до_ ка, дів_ина, _одруга, дру_ина, 
чолов_к.

Запишіть інформацію про сім’ю з вправи 4 у 
родинне дерево.

Заповніть пропуски
Наприклад: Це я. У мене є сестра.

Наприклад: У мене є сестра. Її звати Ліда.

1. Це він. У __________ є тітка.
2. Це вони. У ________ є батьки.
3. Це вона. У ________ є діти.
4. Це ми. У ________ є сусіди.
5. Це ти. У _________ є прабабуся.

1.1 Вчимо слова та слухаємо

Вправа 1

Вправа 5

Вправа 6

Вправа 2

Вправа 3

Вправа 4

Ліда

дочка

Степан

Іван

сестра

дідусь

бабуся

Ірина

мама

Ганна

Олена

брат

батько

Олег

мама

1



1. Його звати Назар. 
2. Їх звати Марко і Дзвінка. 
3. Її звати Соломія. 
4. Його звати Теодор. 
5. Його звати Ігор.

 1. - Перепрошую, це                
       ________ кіт? 
     - Ні, це не мій кіт. Це     
        _________. 

2. - Перепрошую, це   
      ________ кіт?
    - Ні, це не _________ кіт.    
       Це ________.  

3. - Перепрошую, це       
       ________ кіт?
    - Ні, це не _________ кіт.  
       Це ________. 

4. - Перепрошую, це     
      ________ кіт?
   - Так, це _______ кіт!   
      Дякуємо!
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Заповніть пропуски особовими займенниками  
(я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони).

Продовжіть речення відповідно до тексту в 
підручнику.
Наприклад: 
Її звати Святослава.
Її звати Святослава. Вона моя мама.

Підберіть слова їхній, їхня, їхнє, їхні до слів.

Подивіться на малюнки. Вставте слова з рамки 
в пропуски.

 його     ваш       мій         її       наш      їхній

Її звати Оксана, ……… студентка.
Це Микола Степанович. ………. інженер.
Його брат – учитель, а ……… художник.
Це мій друг Роман і його брат. ……… студенти.
Це ти і твоя сестра Олена. ……… студенти.
Це Олександра Петрівна. ……… викладач.
Це я і моя подруга Марія. …….. викладачі.
Це наші батьки………. юристи. 

брат  
батько 
син  
друзі   
бабуся  
батьки  
сусіди  
вікно 

Присвійні займенники
Вправа 7

Вправа 8

Вправа 11

Вправа 9

Вправа 10
Вставте слова в пропуски.

  мій, моя, моє, мої

1) Це ............ альбом. 2) Тут .......... фото. 3) Ось ............ 
сім’я. 4)........... друзі - студенти. 5) Це ............. прізвище.  
6) Там ………... діти. 7) Це ............ брат і сестра.

    твій, твоя, твоє, твої

1) Ось ……….. друг. 2) Там ........... дядько. 3) А це ..............
тітка. 4) Де ........... сусід? 5) Хто ………... батько? 6) Це 
………….. університет? 7) Тут ……………. діти.

    наш, наша, наше, наші

1) Це .............. батьки. 2) Ось ................ прабабуся. 3) Тут 
……….. син. 4) Де ……..... викладач? 5) Там ……….. діти.

    ваш, ваша, ваше, ваші

1) Це ………... чоловік? 2) Це ............... дружина? 3) Це 
.............. ім’я? 4) Це ................ кіт? 5) Це …………..друзі?

    їхній, їхня, їхнє, їхні

1) Це …………...родина. 2) Тут .................. прадідусь. 3) Там 
………... фото. 4) Це …………батьки. 5) Ось ………... cин.

1.2 Вчимо граматику

Ваш
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Вправа 12

Вправа 14

Вправа 15

Вправа 16

Вправа 13

Поставте питання до речень.

Прочитайте текст. Вставте пропущені слова.

Прочитайте речення до тексту у вправі 14. 
Скажіть, правда (П) чи неправда (Н).

Напишіть інформацію про цих людей 
відповідно до тексту у вправі 14.

Наприклад: Це моє фото. – Чиє це фото?

1. Це моя племінниця. 
2. Це мій батько. 
3. Це моя сусідка. 
4. Це мій друг. 
5. Це моя подруга. 
6. Це моє ім’я.

Мене _______________ Назар. __________ 31 рік, і я 
викладач. Це ___________ сім’я. У ______ є дружина. 
______ звати Софія. ________ 30 років. У  мене є 
батько. __________ звати Тарас.________ 56 років. 
_____________ професія – лікар. У мене _______ 
мама. ________ звати Ірина. ________ 52 _________. 
_________ професія – журналіст. У мене є старший 
___________. Його ________ Олексій, і ________ 33 
___________. ______ брат програміст. ____ мене є 
також молодша сестра. _______ звати Олена. 
______ 19 ___________. __________ сестра студентка, 
але в  _______ вже є хлопець. ________ звати Андрій.

3. У нього є молодший брат. ______________
4. Його брат - програміст. __________
5. Його батько - лікар. ________
6. У нього є старша сестра._______
7. У неї є хлопець. ________

1. Його звати Сашко.__________
2. Він журналіст. ___________

Ім’я______________ 
Вік_______________ 
Професія______________

Ім’я______________ 
Вік_______________ 
Професія______________

Ім’я______________ 
Вік_______________ 
Професія______________

Напишіть питання до підкреслених слів.
1. - ………………………...............................……….?
- Це її хлопець.
- ……………………........................………….?
- Його звати Тарас.
- …………………………..........................……?
- Він з України.
- ……………………………..................….?
- Він студент.

2.- ……………………………..........................…..?
- Це їхні діти.
-………………………….............................………?
- Їх звати Оксана та Роман.
-……………………...........................……………..?
- Їм п’ять і сім років.

3.- ………..………………….......................…….. ?
- Це мій кіт.
-…………….……………………........................... ?
- Його звати Пушок.
-……………………………..…........................……?
- Йому один рік.

Чий це хлопець



Напишіть, який це вид спорту.

Дайте відповіді на питання.

Прочитайте текст. Заповніть пропуски відповідними 
формами слів у дужках.

1. Який Ваш улюблений вид спорту? 
2. У Вас є хобі? 
3. Які у Вас є захоплення? 
4. Ваше захоплення – подорожі? 
5. У Вас є будинок? 
6. Ваш будинок у Каліфорнії? 
7. У Вас є м’яч? 
8. У Вас є діти? 
9. У Вас є старший брат? 
10. Ваша сім’я дружна?  
11. Ви одружений/одружена? 
12. Ваша гордість - це…?

	 Це	молодий	український	боксер	Олександр	Усик.	___________	
(він)	лише	27	_______________	(рік),	а	він	уже	олімпійський	чемпіон,	
чемпіон	України	та	світу.	Олександр	також	колишній	футболіст,	але	
зараз	він	відомий	як	боксер.
	 Олександр	одружений.	У	_____________	(він)	є	дружина.	
_____________	(вона)	звати	Катерина,	коротко	Катя.	_____________	
(вона)	професійна	танцівниця.	У	______________	(вони)	є	двоє	дітей:	
дочка,	__________	(вона)	звати	Єлизавета,	і	___________	(вона)	4	
____________	(рік),	та	син,	___________	(він)	звати	Кирило,	і	він	ще	
дуже	маленький,	____________	(він)	лише	один	________	(рік).
	 Олександр	також	поет	і	композитор.	Він	дуже	любить	танці	і	
музику	хіп-хоп.	Олександр	дуже	романтичний	і	веселий	чоловік.
	 Усик	–	великий	патріот	України	і	дуже	любить	свою	сім’ю	і	
свою	країну.

Вправа 17

Вправа 19

Вправа 18

1.3 Говоримо про Україну
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Множина іменників
1.4 Вчимо граматику

Напишіть форми множини іменників.
Наприклад:  сестра - сестри
університет - _______________, 
готель - ______________, 
стіл - ____________, 
медсестра - _______________, 
друг - __________, 
одяг ______________,
альбом - _____________, 
музей - ____________, 
сім’я - ____________, 
водій - ____________, 

книга - _____________,
прізвище - ____________, 
лікар - ______________, 
бабуся - _____________, 
взуття - _____________, 
вправа - ____________, 
дитина - ____________,
олівець - _____________, 
словник - ______________, 
око - ____________, 
подруга - ______________.

Напишіть форми однини іменників. 

Напишіть числівник ОДИН у правильній формі.

 Наприклад: сади - сад

__________ стіл, _________ вікно, _________ штани, 
__________ книжка, __________ окуляри, _________ 
підручник, __________ завдання, _________ ніч, 
_________ ножиці.

Тексти - ____________, 
свині - ____________,
стільці - ____________, 
дідусі - ____________, 
товариші - ________________, 
окуляри - _____________, 
сестри - ______________, 
вчителі - _______________, 
парки - ____________, 
кольори - _______________, 
перекладачі - _______________, 
гроші - _________________, 
брати - ______________, 
викладачі - _________________.

Напишіть речення в множині.
Наприклад:  Це стіл і лампа.
                      Це столи і лампи.

1. Це газета і журнал. 

3. Це підручник і словник. 

5. Це викладач і студент. 

2. Це учитель і школяр. 

4. Це ручка і зошит. 

6. Це озеро і море.

7. Це музей і театр.

Увага! 
 Лише        : 1) абстрактні: любов (ж.р.), здоров’я    
                      (с.р.), пам’ять (ж.р.) 

                    2) збірні: одяг, взуття, посуд, їжа 

  Лише         : гроші, штани, окуляри, ножиці,    
                      ліки

Увага! 

 Числівник ОДИН має форму множини!

Вправа 20

Вправа 21

Вправа 22

Вправа 23

ОДИН/ОДНА/ОДНЕ ОДНІ

Увага! 

  Іменники іншомовного походження на  
-е (-є), -і (-ї), -о, -ю

=
кіно=кіно
таксі=таксі
кафе=кафе

меню=менюштани, окуляри, ножиці
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Визначте рід іменників, утворіть форму множини та перекладіть їх.
розклад, бібліотека, документ, паспорт, завдання, дочка, кімната, книжка, ручка, одяг, слово, зошит, магазин, море, 
вікно, телевізор, посуд, університет, урок, гуртожиток, батько, їдальня, їжа, журнал, кафе, кав’ярня, комп’ютер, 
здоров’я, країна, шафа, ліжко, дзеркало, оголошення, музей, олівець, підручник, сестра, словник, стілець.

Слово Рід Множина Переклад

Вправа 24
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Увага! 

 Числівник ДВА має дві форми:

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

два дві два

Поставте іменники у формі множини. Напишіть 
числівник ДВА в правильній формі.
Наприклад: брат (2) - __________________
         брат (2) – два брати

сестра (2) - _____________________________________________ 
вікно (2) - ______________________________________________  
книжка (2) - ____________________________________________ 
завдання (2) - __________________________________________ 
ручка (2) - _____________________________________________  
ліжко (2) - _____________________________________________
адреса (2) - ____________________________________________
життя (2) - _____________________________________________ 
племінниця (2) - _______________________________________  
стіл (2) - ________________________________________________ 
малюнок (2) - __________________________________________
колір (2) - ______________________________________________ 
ніч (2) - ________________________________________________
день (2) - ______________________________________________
прізвище (2) - _________________________________________
стілець (2) - ____________________________________________  
площа (2) - ____________________________________________ 
стаття (2) - _____________________________________________  
олівець (2) - ___________________________________________  
професія (2) - __________________________________________ 
хлопець (2) - ___________________________________________

Вправа 26

Заповніть інформацію про себе.

Прочитайте текст. У пропуски вставте слова з рамки.

Підберіть правильне закінчення речень про 
Марічку Падалко та Сергія Притулу.

Напишіть розповідь про відому людину за 
планом.

1. Я громадянин/громадянка __________________________.
2. У нас є відомі телеведучі: ____________________________
_________________________________________________________.
3. Я думаю, що я добрий/добра _______________________.

Опра Вінфрі — ______________ на весь світ американська 
_________________, актриса та письменниця. Її справжнє 
___________ Орпа Гейл Вінфрі, але всі називають її Опра. 
Зараз ________ 60 _________, і __________ дуже багата, 
мілліардерка. У ________ є будинки в Каліфорнії, в Нью-
Джерсі, біля Майамі, в Колорадо, на Гаваях та ____________ 
в Чикаго.
 Опра неодружена, але в неї є громадянський 
______________ Стедман Грехем. Йому 63_________. Він 
письменник і ________________. У ___________ є дочка Венді. 
Їй 39 років.
 Опра і Стедман разом уже 20 років. У _________ є два 
_______________: Софі та Соломон.

1. У нього є   
2. Її чоловік з     
3. У неї є
4. Вона чудова
5. Йому 
6. Він чудовий
7. Він

Ім’я
Професія

Країна
Вік

Сім’я
Характер

а) троє дітей.
б) дуже розумний та веселий.
в) один син.
г) мама.
д) телеведучий.
е) 31 рік.
ж) Росії.

Вправа 27

Вправа 25

Вправа 28

Вправа 29

Популярні телеведучі

1.5 Читаємо та обговорюємо  

ім’я                   бізнесмен                  років                   
чоловік            вона                           квартира         
їй            роки           собаки               відома            
нього            неї             телеведуча        них 



Поставте слова в правильному порядку.

Напишіть питання до відповідей.

Поставте фрази в правильному порядку.

познайомитись/приємно/дуже

ласка/повтори/будь/перепрошую

сім/їй/років/двадцять

мушу/вибач/іти/я/зараз

є/сестра/у/старша/мене

1. 
Я з України.
2. 
Мені двадцять років.
3. 
Так, у мене є дві сестри.
4. 
Добре, дякую.
5. 
Я юрист.
6. 
293-57-49
7. 
Ні, я неодружена.

1.    Привіт, Оксано! Як справи?

        Також добре, дякую.

        Привіт!
        Добре, дякую! А в тебе?

Вправа 30

Вправа 31

Вправа 32

Формули ввічливості
1.6 Говоримо українською

2.      Мене звати Віктор. А Вас?

         Дуже приємно познайомитись!

         Добрий день! Як Вас звати?

         Мені теж.

         Добрий день!

         Мене звати Петро.3.    Мені також. Звідки ти, Маріє?
       Мене звати Леся.       Я з України.       Я з Іспанії. А ти?       Привіт! Мене звати Марія. А тебе?

       Дуже приємно!
4.     Я – Хосе. 
       Дуже приємно!
       Я художник.
       Перепрошую, повторіть, будь ласка.
       Я медсестра. А Ви?
       Як цікаво!
       Добрий вечір! Я - Олена. А Ви?
       Мені теж. Яка Ваша професія, Олено?
       Хосе.
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1.7 Пишемо українською

Дайте відповіді на питання про колір.

У кожному реченні є помилка. Напишіть 
речення правильно.

1. Який Ваш улюблений колір?  
2. Який прапор України? 
3. Який прапор Вашої країни?  
4. Яка Ваша кімната?   
5. Який Ваш зошит?  
6. Яка Ваша ручка?   
7. Який Ваш підручник?  
8. Які у Вас очі?         
9. Який ваш стіл?  
10. Яке Ваше взуття?  
11. Який Ваш комп’ютер?
12. Який Ваш університет/
      Яка Ваша школа?
13. Які Ваші улюблені джинси? 

1. Наш бабуся – пенсіонерка.  
 
2. Це їх дідусь.   
 
3. Тут є два стілеці. 
 
4. У нам є старший брат. 
 
5. У тебе є два стіли. 
 
6. Мої батьки – лікари. 
 
7. Я тут три дені. 
 
8. У нас є три будиноки. 
 
9. Їй звати Олена. 
 
10. Йому 14 роки.  
 
11. У неї є два ручки. 

12. У них є троє діти. 

13. Йому звати Микола. 
 
14. Його улюблені коліри синій і зелений. 
 
15. Їх 29 років.

Вправа 33

Вправа 34

Кольори


