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Передмова

Для ïоточної ïеревірки аудіативних умінü (слухати й розумі-
ти усне мовлення) учням ïроïонуєтüся ïрослухати незнайомий 
текст обсягом 280-300 слів. Після ïрослуховування учні усно або 
ïисüмово виконуютü завдання на розуміння фактичного змісту 
сïрийнятого на слух тексту (хто?, що?, які?, де?, коли?, як?), 
відтворення ïослідовності ïодій; встановлення смислових, ïри-
чинно-наслідкових зв’язків, визначення теми твору. 

Оцінювання аудіативних умінü в усній формі здійснюєтüся за 
тими ж вимогами, що й оцінювання сформованості навички ро-
зуміння ïрочитаного («Нові орієнтовні вимоги до оцінювання на-
вчалüних досягненü учнів ïочаткових класів», 2016 р., с. 30-34).

Для ïисüмової ïеревірки аудіативних умінü добираютü 
8 тестових завданü, з яких 4 — закритого тиïу з вибором однієї 
ïравилüної відïовіді серед трüох заïроïонованих варіантів, ïо 
1 балу за кожне, і 4 — відкритого тиïу, ïо 2 бали за кожне. Зміст 
завданü такий же, як і для усної ïеревірки аудіативних умінü.
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Діагностична картка 1

1. Прослухай текст.

Як зайчики зимували1

Узимку двоє зайчиків забрели на город. Снігу було небага-
то — вони ïотрудилися лаïками і вигребли з-ïід землі декілüка 
морквинок.

— Як добре! Сüогодні ми наїмося досхочу! — сказав ïерший 
зайчик.

— Може, не варто з’їдати всю моркву одразу? Давай з’їмо 
стілüки, щоб не бути голодними, а решту зекономимо — ïізніше 
ïригодитüся! — заïроïонував другий зайчик,

— Не знаю я такого слова — економити! Є морква — їж, 
нема — шукай чогосü іншого!

Другий зайчик не став сïеречатися. Він міцно затис лаïками 
дві морквинки, що залишилисü від обіду, і ïострибав до своєї 
нірки. А ïерший усе їв та їв, аж нарешті відчув, що живіт у нüого 
ïовнісінüкий. Залишився ще шматок моркви — та він уже на неї 
і дивитисü не міг. Узяв та й викинув рештки.

Настуïного дня город і ліс замело снігом. Знялася така хур-
товина, що з нірки й носа не висунеш. У другого зайчика — дві 
морквинки. Він їх ïотрохи куштує, аби лише не відчувати голо-
ду, — і так ïеребув у нірці негоду.

А ïерший з голоду аж занедужав. Коли нарешті можна було 
вибігти у ліс — в нüого не стало сили вилізти із нірки. Добре, 
що товариш доïоміг: збігав на город та ïритягнув ïримерзлу 
каïустину.

Зате ïерший зайчик добре заïам’ятав слово «економити»: 
він зрозумів, що треба навчитися зберігати їжу, ïоки не здо-
будеш нової. А хто вміє зберігати — той уміє й госïодарювати. 
(210 слів)

Марія Чумарна

1 Чумарна Марія. Як зайчики зимували : казки. — Òерноïілü : Навчалüна 
книга — Богдан, 2012. —  48 с. — С. 17.



5

Варіант 1

2. Виконай тестові завдання.

 Вибери і ïознач ïравилüний варіант відïовіді.

 1. Куди забрели зайчики?

  А на город

  Б у село

  В в ïоле

 2. Що вигребли вони з-ïід землі?

  А моркву

  Б каïусту

  В буряк

 3. Що заïроïонував другий зайчик?

  А з’їсти всі морквини 

  Б з’їсти декілüка морквин

  В не їсти морквин, а залишити на ïотім

 4. Що означає економити?

  А викидати зайве 

  Б зберігати зайве

  В витрачати все

 5. Вïиши в речення ïроïущені слова.

 Òреба навчитися  їжу, 

ïоки  нової.
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 6. З’єднай стрілками ïодані слова та їх синоніми.

голодний • • старий

новий • • ситий

ïовний • • ïорожній

 7. Підкресли речення, якого немає в тексті.

 — Сüогодні ми наїмося досхочу!

 — Не знаю я такого слова — економити!

 Настуïного дня город і ліс замело снігом.

 Узяв та й сховав рештки моркви.

 8. Яка тема даного тексту? Заïиши. 

Варіант 2  

 Вибери і ïознач ïравилüний варіант відïовіді.

 1. У яку ïору відбуваютüся оïисані ïодії?

  А узимку 

  Б навесні

  В восени

 2. Хто забрів на город?

  А кроти

  Б їжачки

  В зайчики
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 3. Що знайшли зайчики ïід снігом?

  А каïусту 

  Б буряк 

  В моркву

 4. Яке рішення ïрийняв ïерший зайчик?

  А з’їсти всю моркву

  Б з’їсти частину моркви 

  В не їсти моркву зараз, а залишити на ïотім

 5. Продовж речення.

 Добре, що товариш доïоміг:  

.

 6. З’єднай стрілками частини ïрислів’їв.

Хто вміє зберігати — ● ● той говоритü басом.

У кого багато залишку, ● ● той уміє й 

госïодарювати.

Хто живе з заïасом, ● ● той не боїтüся нестачі.

 7. Встанови ïослідовністü ïунктів ïлану казки.

   Правилüний вибір.

   Смачна знахідка.

   Вчисü економити.

 8. Яка головна думка казки? Заïиши.


