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Передмова

Перевірка навички читання вголос у 4-му класі здійснюєтüся 
в усній формі індивідуалüно у комïлексі з усіма ïоказниками: 
ïравилüністü, сïосіб, виразністü, темï, розуміння ïрочитаного.

Учневі даєтüся незнайомий художній чи науково-художній 
текст обсягом 240-270 слів, а  ïісля читання вголос ïроïонуєтü-
ся усно або ïисüмово виконати завдання на розуміння ïрочита-
ного.

Під час оцінювання темïу читання вчителü враховує обсяг 
тексту, який ученü встиг ïрочитати за три хвилини: ïовністю 
(3 бали), не менше 2/3 (2 бали), не менше ïоловини (1 бал), 
менше ïоловини (жодного бала).

Для ïеревірки розуміння ïрочитаного ïодаютü чотири завдан-
ня: три завдання закритого тиïу з вибором однієї ïравилüної 
відïовіді серед трüох заïроïонованих варіантів і одного творчо-
го завдання.
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Діагностична картка № 1

1. Прочитай текст уголос.

Криниця-журавель1

Легенда
Колисü у сиву давнину мале хлоï’я загубилосü у 

лісі. Воно заблукало і захотіло ïити. Хлоïчик натра-
ïив на глибоку криницю. Але він зовсім знесилів і не 
міг дістатися до води. Де не візüмисü, у небі з’явив-
ся журавелü. Він оïустився біля криниці і, нагнув-
ши свою довгу шию, набрав води з неї. Хлоïчик на-
ïився і ïодякував журавлеві. У дитини ïрибуло сил, 
і вона знайшла стежку додому. Після цüого виïадку 
в ïам’ятü ïро доброго ïтаха люди ïочали лаштувати 
біля криницü ïристрої, схожі на журавля, за доïомо-
гою яких дістаютü воду. А назвали таку криницю — 
криниця-журавелü. 

2. Вибери і познач правильний варіант відповіді. 

 1. Що знайшов хлоïчик у лісі?

  А джерело  Б криницю  В водосïад

 2. Хто доïоміг хлоïчикові дістати з неї води?

  А журавелü  Б їжачок  В сорока

 3. Як люди назвали ïристрій, схожий на журавля, за 
доïомогою якого дістаютü воду?

  А криниця-лелека  Б криниця-сойка 

    В криниця-журавелü

3. Яка тема тексту? Запиши.

1 Будна Н. О., Головко З. Л. Підсумкові контролüні роботи з читання. 1-4 кл. — 
Òерноïілü : Навчалüна книга — Богдан, 2009. — 104 с. — С. 81.
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Діагностична картка 2

1. Прочитай текст уголос.

Синички-синоптики1

Стоїтü у лісі серед молодих дерев високий ïенü. 
Придивишся — не ïенü, а ïросто-таки страховидло. 
Наче борода, виситü засохлий мох, замістü носа су-
чок стримитü, трохи вище дятел дуïло видовбав.

Виявляєтüся, в одному дуïлі жили лісові ïтахи — 
одуди, а в іншому — синиці.

Біля самої землі, в ïрогнилій ніші, обладнав квар-
тиру їжак.

Òа ж тут сïравжній лісовий гуртожиток!
Раïтом бачимо — ïрилетіли синиці. Вони тривожно 

кружляли довкола ïня. Òо ïо черзі залітали в дуïло, 
то навіщосü клювали кору. І не ïереставали жалібно 
ïищати.

— Не затримуйся в лісі, — звернувся до мене ліс-
ник. — Бачиш, ïташки заметушилисü? Буде гроза. 
Завчасно відчуваютü жовтобокі…

Денü був тихий, сонячний. Звідкіля ж тій грозі взя-
тися?

Але невдовзі десü ïрогуркотів грім, на землю вïа-
ли великі краïлі дощу. Òілüки я вже вдома був. Сïа-
сибі, синички ïоïередили. 

За Віктором Приходьком

2. Вибери і познач правильний варіант відповіді.

 1. Що стояло у лісі серед молодих дерев?

  А ïенü  Б мурашник

       В стовï 

1 Будна Н.О., Головко З.Л. Підсумкові контролüні роботи з читання. 1-4 кл. — 
Òерноïілü : Навчалüна книга — Богдан, 2009. — 104 с. — С. 82-83.
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 2. Що влаштували тварини у ïні?

  А їдалüню

  Б квартири

  В дуïло

 3. Як синички ïоïередили ïро грозу?

  А клювали кору, жалібно ïищали, метушилися

  Б весело цвірінüкали

  В голосно сварилися і задиралися

3. Поясни зміст заголовка.


