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Зошит з літературного читання (із вкладкою). 4 клас. 
M.І. Чумарна, Н.О. Будна.

У посібнику запропоновані завдання та вправи для роботи над 
текстами підручника «Літературне читання. 4 клас» (авт. 

Чумарна М.І. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан). Робочий 
зошит допоможе вдосконалити читацькі навички школярів, 

навчить працювати зі словом, сприятиме формуванню 
творчого мислення. Цікавим доповненням є вкладка, на якій 

подано умови гри «Поетичне лото» та матеріал для її проведення.

Літературне читання. Зошит для контрольних робіт. 4 клас.  
M.І. Чумарна, Л.Ф. Левчук

Даний посібник відповідає навчальній програмі МОН України та 
Державному стандартові початкової загальної освіти. Зошит 

містить матеріал для перевірки й оцінювання знань з 
літературного читання. Основною метою проведення письмових 

самостійних і контрольних робіт є перевірка розуміння учнями 
змісту прочитаного. Кожна робота складається з тексту для 

самостійного читання і завдань тестового характеру.

Літературне читання. Зошит для тематичних робіт. 4 клас.  
M.І. Чумарна, Н.О. Будна.

Зміст запропонованих завдань відповідає навчальній програмі МОН 
України та підручнику «Літературне читання. У посібнику подано 
10 тематичних робіт по 2 варіанти. Кожен варіант складається 

з шести завдань, які допоможуть учителеві перевірити знання 
учнів з певної теми. Відведено місце для творчих робіт. Кожен 

варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна розшити 
й отримати дві окремі брошури.

Літературне читання. Конспекти уроків. 4 клас. 
M.І. Чумарна, С.Г. Заброцька. 

У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з читання, зміст яких 
відповідає навчальній програмі Міністерства освіти і науки України та 

Державному стандартові початкової загальної освіти. Розроблено 
зразки бесід під час вивчення нового матеріалу, різні види мовних та 

фонетичних розминок, цікаві завдання для розвитку навичок читання, 
творчих здібностей учнів. Для фронтальної, групової, диференційованої 

роботи дібрано різноманітний народознавчий та ігровий матеріал. 

Літературне читання. Тестові завдання. 4 клас. 
M.І. Чумарна, І.М. Чорненька.

Посібник містить 15 тестів у двох варіантах для тематичного 
опитування з читання  у 4 класі. Кожен варіант складається із 

шести завдань, які дають змогу визначити елементарні знання 
четвертокласників з кола читання (прізвища, імена відомих 

дитячих письменників та їхні твори); рівень засвоєння школярами 
доступних літературознавчих понять (сюжет, композиція, 

персонаж, тема, основна думка твору та ін.); вміння,  які 
забезпечують повноцінне сприйняття, засвоєння, відтворення 

змісту різнопланових творів (жанр твору, засоби художньої 
виразності та ін.). Кожне завдання передбачає  вибір правильної 

відповіді з-поміж трьох запропонованих. 

Підручник «Літературне читання» для 4 класу 
створений за авторською концепцією всебічного творчого розвитку 

дитини. Твори, подані в ньому, не лише навчають дитину працювати з 
художнім текстом, а й творять в її уяві цілісний образ світу, в якому живе 

сучасна людина, розширюють коло уявлень про походження нашої 
планети, всіх живих створінь. Засобами міфу, казки та інших видів 

народної творчості в учнів виховується почуття відповідальності за 
власні дії і вчинки, за майбутнє нашої землі. Ненав’язливо звучить і тема 
значущості слова, рідної мови в житті людини, глибокої та усвідомленої 

любові до батьківщини. 

Розвиток зв’язного мовлення в підручнику забезпечується великою 
кількістю різножанрових творів, які дають можливість учням 

розрізняти різні види художнього мовлення, самим творчо працювати 
з текстами, виділяти в них основну думку та ідею.

Літературознавча пропедевтика забезпечується творчими 
завданнями, які дають можливість учням всебічно аналізувати 
характери літературних персонажів, їхні мотивації, оцінювати 

поведінку героїв казок та оповідань.

Словникова робота з текстами значно поглиблена завдяки введенню 
у підручник електронної версії допоміжного навчального матеріалу – 
електронної бібліотеки та відеотеки, картинної галереї, електронного 

тлумачного словника української мови, інших засобів візуалізації 
та аудіалізації художнього мовлення.

Пізнавальна функція підручника дуже широка: в ньому охоплено 
різні аспекти знань про природу світу, культуру та міфологію різних 
народів. Особливу увагу приділено творам сучасних українських та 

зарубіжних письменників, які розширюють понятійне коло учнів 
засобами пригодницького та фантастичного жанрів.

Патріотично-виховна лінія читанки простежується в кожному розділі 
через послідовне поглиблення теми відповідальності кожного 
літературного героя і юного читача за збереження природи та 

духовних скарбів рідного краю.

Відбір підручників проводиться на сайті   ua.lokando.com
1. Зайдіть на сайт репозитарію  ua.lokando.com 
2. Клацніть «Конкурс підручників» 
3. Оберіть клас (4 або 7) 
4. Оберіть предмет 
5. Виберіть підручник, за яким будете навчатися 
6. На сторінці вашої школи в репозитарії, 
    використовуючи логін і пароль школи, 
    директор здійснить замовлення вибраних 
    вчителями підручників.  



Підручник містить електронні 
додатки, які можна відкрити в 

pdf-файлі або на CD, що входить 
у комплект до підручника.

Назва розділу

Ілюстрація

Вступне слово автора

Творча робота
Запитання для обговорення

Художні твори

Підсумок розділу

Чумарна Марія Іванівна  
член Національної спілки 
письменників України, 
автор освітньої 
технології «Світ малого 
українця» для початкових 
класів загальноосвітніх 
шкіл, засновник Авторської 
школи Марії Чумарної 
«Тривіта» у  Львові.


