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Передмова

У 3-му класі ïередбачаєтüся ïеревірка навчалüних досягненü 
учнів з літературного читання. Сюди ж належитü і ïеревірка дос-
віду читацüкої діялüності учнів, зокрема обізнаністü з колом ди-
тячого читання, ïрактичне засвоєння літературознавчих ïонятü, 
уміння ïрацювати з літературним твором, дитячою книжкою, до-
відковою літературою тощо.

Писüмова ïеревірка досвіду читацüкої діялüності (робота з 
літературним твором) ïередбачає ïервинне ознайомлення учнів 
із текстом ïід час його читання самостійно мовчки або ïошеïки. 
Після ïервинного ознайомлення з текстом та його оïрацювання 
учні виконуютü 6–8 ïисüмових завданü на ïеревірку обізнаності 
з колом дитячого читання, ïрактичного засвоєння літературо-
знавчих ïонятü, сформованості вмінü визначати тему тексту, 
його основну думку, розрізняти жанри, встановлювати ïослідов-
ністü ïодій у творі, характеризувати вчинки дійових осіб, ïояс-
нювати зображувалüні можливості художнüого слова тощо.

Вимоги до завданü для ïоточної ïисüмової ïеревірки досвіду 
читацüкої діялüності в 3-му класі ïодано в «Нових орієнтовних 
вимогах до оцінювання навчалüних досягненü учнів ïочаткових 
класів» на с 35.
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Діагностична картка 1

1. Прочитай текст мовчки або пошепки.

Чарівне горнятко1

Українська народна казка

Жила собі сім’я — чоловік та жінка. Одного разу їм 
обом ïриснився сон, що як вони віддадутü усе своє 
багатство людям, то ще білüше забагатіютü. Òак вони і 
зробили. Роздали своє багатство бідним і стали ждати, 
ïоки до них ïрийде ще білüше багатство. Але так і не 
діждалися. І ïішов чоловік світ за очі.

Йде, йде чоловік лісом, селами, містами і стрічає, 
нарешті, старенüкого-старенüкого діда. І от вони йдутü 
вже вдвох. Почули вони, що в одного царя захворіла 
дочка і ніхто не може її вилікувати. Пішли чоловік та дід 
до царя і сказали, що вилікуютü царівну.

Дідусü знався на чарах: дмухнув дівчині в рот цілю-
щого ïовітря — вона й ожила.

Цар ïитає діда, що він хоче за лікування. А старий 
ïобачив горнятко і сказав, щоб дали його. Òілüки вийш-
ли з ïалацу, як чоловік і говоритü до діда:

— Який ти дурний! Вилікував дівчину, а взяв горщик 
за це.

Дід нічого не відïовів. І вони ïішли далі.
Через кілüка днів ïочули вони, що знову в одному 

царстві хвора дівчина, і ніхто не може її вилікувати. 
Пішли вони туди, вилікували її.

Цар ïитає: «Що вам за це дати?» Думав дід, думав, 
але ïобачив сир у ящику і сказав, щоб дали йому того 
сиру.

1 Українсüкі народні казки : для молодшого і середнüого шкілüного віку. 
Книжка друга. — Ірïінü : Перун, 1994. — 336 с. — С. 87-92.
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Як вирушили вони в дорогу, то знову чоловік обізвав 
діда дурнем за те, що взяв тілüки сир.

А дід відказав, що як вони зголодніютü, то буде сир, 
і вони ïоїдятü.

І от вони йдутü холодними, густими лісами, горами. 
А чоловік іде ззаду та й їстü ïотрошку сир. І так він 
з’їв увесü. Сіли вони сïочивати. Дід ïобачив, що немає 
сиру, і ïитає чоловіка:

— Де сир?
А той говоритü, що сном-духом нічого не знає. 

І скілüки дід не ïитав його, чоловік не зізнався. Дав 
дід чоловікові горнятко і сказав, щоб він ïішов, викоïав 
ямку і набрав там води.

Чоловік ïішов і тілüки коïнув — ïобачив срібло. По-
тім другий раз коïнув — ïобачив золото. Вони вико-
ïали золото. Дід розділив його на три куïки. Чоловік 
ïобачив це і сказав:

— А чого на три? Нас двоє.
А дід говоритü:
— Це тобі золото, це — мені, а третя куïка тому, хто 

з’їв сир та не ïризнався.
Соромно стало чоловікові. Він хотів зовсім відмови-

тися від золота. Але дід сказав:
— Колисü ти все багатство бідним роздав, то теïер 

тобі все нехай ïовертаєтüся.
Сказав так та й зник. Òілüки звідкисü здалеку доно-

силися слова: «За добро — добро ïриходитü». А ще 
заïам’ятай: «Що сховав — те ïроïало, що віддав — те 
твоє». 

2. Виконай завдання.

 Вибери і ïознач () ïравилüний варіант відïовіді.

 1. Òвір «Чарівне горнятко» — це…

  А легенда  Б казка  В оïовідання
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 2. Речення «Жила собі сім’я — чоловік та жінка» належитü 
до …

  А зачину казки  Б основної частини
       В кінцівки

 3. З’єднай частини відïовідних реченü.

Йде, йде чоловік 
лісом, селами, 
містами

• • то буде сир, і вони 
ïоїдятü.

А дід сказав, що як 
вони зголодніютü,

• • а третя куïка тому, 
хто з’їв сир та не 
ïризнався.

Це тобі золото, це — 
мені,

• • і стрічає, нарешті, 
старенüкого-
старенüкого діда.

 4. Віднови ïослідовністü ïунктів ïлану казки.

   Чарівне горнятко.
   Сир за лікування.
   За добро — добро ïриходитü.
   Віщий сон.

 5. Заïиши, що брав дідусü за лікування царівни.

 6. Яка головна думка казки? Заïиши.


