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Передмова
Перевірка навички читання вголос у 2-ому класі здійснюється в усній формі індивідуально у комплексі з усіма показниками:
правильність, спосіб, виразність, темп, розуміння прочитаного.
Для читання учневі пропонують незнайомий художній, науково-художній текст обсягом 120-150 слів. Після читання вголос
учню пропонується усно або письмово виконати завдання на розуміння прочитаного.
Під час оцінювання темпу читання вчитель враховує обсяг
тексту, який учень встигне прочитати за 3 хвилини: повністю
(3 бали), менше 2/3 (2 бали), не менше половини (1 бал), менше
половини (жодного бала). Для перевірки розуміння прочитаного подають 4 завдання: три завдання закритого типу з вибором
однієї правильної відповіді серед трьох запропонованих і одне
творче.
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Діагностична картка № 1
1. Прочитай текст уголос.

Дві ворони
Українська народна казка

Дві ворони ходили шукати води, бо їм дуже
хотілося пити, та не знайшли ніде. Нарешті
знайшли десь у кошарі в глечику. Але не могли дістати з глечика, бо було глибоко.
Одна ворона полетіла собі далі. Друга накидала в глечик камінців, поки вода наверх вийшла, та й напилася.
2. Виконай завдання.

Обери та познач правильну відповідь.
1. Що шукали ворони?
		А воду
Б гніздо 			
В хліб
2. Що зробила одна ворона?
		А заснула
Б полетіла далі
В закаркала
3. Як напилася води друга ворона?
		А перекинула глечик
		Б накидала у глечик камінців
		В розбила глечик
4. Подумай і запиши, чого вчить нас ця казка.
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Діагностична картка № 2
1. Прочитай текст уголос.

Оленка маленька1

— Оленко маленька,
чому ти раденька?
— Бо в мене весела рідня.
— Чому в тебе очі
такі голубенькі?
— На небо дивлюся щодня.
— Чому це у квітах
у тебе сукенка?
— В квітник я ходжу по росі.
— Розумна Оленко,
чому ж ти маленька?
— Тому я маленька,
що звуся Оленка, —
Оленки маленькі усі.
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Платон Воронько

2. Виконай завдання.

Обери та познач правильну відповідь.
1. Якою є дівчинка Оленка?
		А спокійною
		Б маленькою
		В балакучою

1

Українська дитяча література: Хрестоматія / Вступ
Л. Козачок. — К. : Вища школа, 2002. — 519 с. (С. 375)

та

упорядн.
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2. Чому дівчинка була раденька?
		А бо отримала подарунок
		Б бо мама купила їй багато цукерок
		В бо у неї весела рідня
3. Якого кольору в Оленки очі?
		А голубенького
		Б сірого
		В чорного
4. Запиши, які почуття викликав у тебе цей вірш.
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Діагностична картка № 3
1. Прочитай текст уголос.

Друже мій

У сльоту, і в час негоди,
і в погоду, друже мій,
серцем слухати зумій
звуки рідної природи,
звуки — дивні голоси
незвичайної краси.
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Чуєш, друже мій, розмови:
з вітром листя гомонить,
з сонцем — ниви і діброви,
і з озерами — блакить.
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Розмовляють доли, води...
Стань, послухай, роздивись.
Мову рідної природи
розуміти серцем вчись.
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Оксана Сенатович

2. Виконай завдання.

Обери та познач правильну відповідь.
1. З ким говорить листя?
		А з деревом
		Б з вітром
		В з квітами

7

2. З ким розмовляють ниви та діброви?
		А із сонцем
		Б з місяцем
		В із зірками
3. З ким гомонить блакить?
		А з небом
		Б з полем
		В з озерами
4. Запиши, до чого закликає автор.
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