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Дата

тематична 
робота Цікава книга природи№1

1. Твір «Лісовою стежкою» — це ... 

 вірш; 

 казка; 

 оповідання.

2. Які слова з вірша Ліни Костенко пропущено?

  «Осінь ... свої замикала ... ,

  погубила у небі ... ключі».

 двері, вранці, солов’їні;

 ворота, вночі, зозулині;

 брами, вночі, журавлині.

3. На якому інструменті грав вітер у вірші Катерини Пе-
релісної «Осінні танці»?

 На цимбалах. 

 На сопілці. 

 На скрипці.

4. Добери слова, що римуються у вірші Ліни Костенко 
«Шипшина важко віддає плоди».

Плоди — _________________________, просила — ___________

____________________.
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Бали _____________

5. Добери слова-синоніми.

Завірюха, 

6. Яка головна думка вірша «Чи ми з природою єдині…» 
Ганни Черінь?

Додаткові завдання
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1. Автором твору «Соромно перед соловейком» є ... 

 Олесь Донченко; 

 Василь Сухомлинський; 

 Микола Сингаївський.

2. Які слова з вірша «Вже брами літа замикає осінь» про-
пущено?

  «... й ... припинили концерт».

 соловейко, кулик; 

 джміль, бджола; 

 цвіркуни, перепілочки.

3. Вислови «осінь лічила листя на деревах», «дерева ніби зіт-
хнули», «сонечко гляне на землю привітно» вжито ... 

 у прямому значенні; 

 в переносному значенні.

4. Добери слова, що римуються у вірші Катерини Переліс-
ної «Осінні танці».

Ду-ду-ду — , 

угорі — .

тематична 
робота Цікава книга природи№1

Дата
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5. Добери слова-антоніми.

Тихо — 

Короткі — 

Веселий —  

Розтане — 

6. Склади і запиши план оповідання «Лісовою стежкою» 
Олеся Донченка.

Додаткові завдання

Бали _____________
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1. Автором вірша «Дивна звичка» є ... 

 Анатолій Костецький; 

 Андрій М’ястківський; 

 Тамара Коломієць.

2. Події, описані в оповіданні «Сергійкова квітка», відбува-
ються ...

 напередодні 1 вересня;

 в передостанній день навчання;

 під час літніх канікул.

3. Словами «і скажу вам по секрету: мабуть, буду я поетом!» 
закінчується вірш … 

 «Чого я другу не сказав?»;

 «Дивна звичка»;

 «Імена».

4. З’єднай слова з назвами, які придумав для них хлопчик 
у вірші «Імена» Анатолія Костецького.

волошка —                     лопотуля

хлоп’ята і дівчата —        любенята

тополя —                       любуся

бабуся —                       голубинка

тематична 
робота Візьму перо і спробую№ 12

Дата
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5. Доповни вірш римованими словами.

Теплий дощик ,

в полі дозріває ,

море квітів в лісі я ,

це прийшло до всіх нас .

Слова для довідки: знайшов, прийшов, літо, жито.

6. Напиши про свого друга (подругу).

Бали _____________
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Додаткові завдання

Робота над помилками



Навчальне видання

Будна наталя Олександрівна

Літературне читання 
Зошит для контрольних робіт

3 клас

Перший варіант

До підручника О.Я. Савченко

Головний редактор Богдан Будний
редактор Любов Левчук

Обкладинка Аліни Воронкової
Комп’ютерна верстка Тетяни Золоєдової

технічний редактор Оксана Чучук

Підписано до друку 22.04.2014. Формат 70х84/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Times. умовн. друк. арк. 2,18. умовн. фарбо-відб. 2,18. 

видавництво «навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 дК № 4221 від 07.12.2011 р.

навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. тернопіль, 46002
навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. тернопіль, 46008

тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48   
office@bohdan-books.com       www.bohdan-books.com

 Будна н.О.  
Б 90       Літературне читання : зошит для контрольних робіт : 3 клас : перший варіант : 
 до підручника О.Я. Савченко / н.О. Будна. — тернопіль : нав чальна книга – Богдан,  
 2014. — 40 с.
          ISBN 978-966-10-3860-7  

іSBN 978-966-10-3860-7 © навчальна книга — Богдан, 2014

Зміст запропонованих завдань відповідає навчальній програмі МОн україни та підручнику 
«Літературне читання. 3 клас» (авт. Савченко О.Я.).

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.

уДК 821.161.2 (075.2) 
ББК 83.3 (4укр)я71


