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       Перший  варіант

 
Літературне читання

1

н.О. Будна

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

ЗОШит

для тематичних робіт 

уч________________ 3 _________класу

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



1ВАРІАНТ

2

Дата

тематична 
робота

Світ народних казок.  
українські народні казки№1

 Продовж речення.

1. Казка — це ... 

 невеликий віршований твір повчального змісту;

 народна оповідь про звичайні і незвичайні події 
    та персонажів;

 стислий опис предметів чи явищ, за яким їх треба 
    впізнати, відгадати.

2. Твір «Про Оха-чудотвора» — це ... 

 казка про тварин;    чарівна казка;

    соціально-побутова казка.

3. Речення «Живуть і хліб жують, а нам не дають» є кінцівкою 
казки ... 

 «Лисиця та рак»;     «Їжак та заєць»;

       «Про Оха-чудотвора».

4. Пронумеруй план казки «Про Оха-чудотвора».

 В школу.

 Чарівні перетворення.

 Перемога добра.

 Випробовування.
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Бали _____________

5. До поданих слів добери і запиши антоніми.

Сміятися — 

Гострий — 

Правда — 

6. Продовж речення. Головна думка казки «Їжак та заєць» 
виражена реченням... 

Додаткові завдання
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Робота над помилками
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Дата

тематична 
робота Казки народів світу№ 2

 Продовж речення.

1. Твір «Сильний лев і маленьке мишеня» — це ... 

 народна казка;

 літературна казка;

 оповідання.

2. Речення «У давні часи птахи не дружили між собою»  
з казки «Як серед птахів виникла дружба» належить до ... 

 зачину казки;

 основної частини;

 кінцівки.

3. Гідну винагороду за свою доброту одержав ... 

 Синя Свита Навиворіт Пошита;

 головний герой казки «Чарівний каптур»;

 сильний лев.

4. Підкресли слова, якими можна описати Синю Свиту 
Навиворіт Пошиту.

Добрий, заздрісний, сміливий, хитрий, веселий, щирий, 

сильний, чесний, жадібний, мудрий, самовдоволений, ввічли-

вий, сумний.
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5. Встав слова і продовж речення.

Казка «Чарівний каптур» є  

казкою, тому що 

.

6. Склади і запиши план казки «Як серед птахів виникла 
дружба».

Бали _____________
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Додаткові завдання

Робота над помилками




