
Роздруківка “Броунівський рух” (урок 34) Тема 2. Машина часу 
 

Додаткові матеріали до підручника "Українська мова та читання". 4 клас (авт. Г. Остапенко, 

О. Волощенко, О. Козак) 

svitdovkola.org 

 

 

Жовта картка 

Склади та запиши складне речення за малюнком. Визнач і підкресли 
головні члени речення. 

 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

Жовта картка 

Склади та запиши складне речення за малюнком. Визнач і підкресли 
головні члени речення. 

 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

https://svitdovkola.org/
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О. Волощенко, О. Козак) 
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Зелена картка 

Склади та запиши складне речення за поданою схемою. Визнач і 
підкресли головні члени речення. 

                                                                                                                              , 

                                                                                              . 
                  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Зелена картка 

Склади та запиши складне речення за поданою схемою. Визнач і 
підкресли головні члени речення. 

                                                                                                                              , 

                                                                                              . 
                  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Червона картка 

Склади та запиши складне речення, використовуючи подані 
граматичні основи. Визнач і підкресли головні члени речення. 

Листя жовтіє; відлітають птахи. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Червона картка 

Склади та запиши складне речення, використовуючи подані 
граматичні основи. Визнач і підкресли головні члени речення. 

Листя жовтіє; відлітають птахи. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Червона картка 

Склади та запиши складне речення, використовуючи подані 
граматичні основи. Визнач і підкресли головні члени речення. 

Листя жовтіє; відлітають птахи. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Червона картка 

Склади та запиши складне речення, використовуючи подані 
граматичні основи. Визнач і підкресли головні члени речення. 

Листя жовтіє; відлітають птахи. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Синя картка 

Пошир складне речення, використовуючи подані граматичні основи. 
Визнач і підкресли головні члени речення. 

… шурхотіло листя … , … долинали … звуки.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Синя картка 

Пошир складне речення, використовуючи подані граматичні основи. 
Визнач і підкресли головні члени речення. 

… шурхотіло листя … , … долинали … звуки.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Синя картка 

Пошир складне речення, використовуючи подані граматичні основи. 
Визнач і підкресли головні члени речення. 

… шурхотіло листя … , … долинали … звуки.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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