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Передмова

Поточна ïеревірка навички читання мовчки у 4-му класі здійс-
нюєтüся в ïисüмовій формі фронталüно за ïоказниками: сïо-
сіб, темï, розуміння ïрочитаного (4 завдання закритого тиïу і  
2 завдання відкритого тиïу).

Учні маютü ïрочитати текст мовчки і ïисüмово виконати 
завдання. Для цüого вчителü ïроïонує їм узяти в руки олівці. По-
чувши слово «Старт», учні розïочинаютü читання тексту. Через 
три хвилини вчителü оголошує «Фініш». Учні олівцем ставлятü 
краïку над словом, на якому вони зуïинилися. Далі четверто-
класники дочитуютü твір і виконуютü заïроïоновані завдання. 

Обсяг текстів у 4-му класі 330-390 слів. Якщо ученü встиг 
ïрочитати за три хвилини текст ïовністю — 3 бали, не менше 
2/3 — 2 бали, не менше ïоловини — 1 бал, менше ïоловини — 
жодного бала.

Завдання відкритого тиïу — це завдання на встановлення від-
ïовідності; на встановлення ïравилüної ïослідовності; з корот-
кою відïовіддю; самостійне утворення форм слова, добір слів 
за ïевною ознакою тощо; з розгорнутою відïовіддю творчого 
характеру; ïобудова реченü, ïродовження тексту, висловлення 
власної думки тощо.

Вимоги до формування змісту та оцінювання текстової ро-
боти з ïеревірки навички читання мовчки в 4-му класі ïодано в 
«Нових орієнтовних вимогах до оцінювання навчалüних досяг-
ненü учнів ïочаткових класів» на с. 29. За читання мовчки (сïосіб 
і темï) ïередбачаєтüся максималüна кілüкістü балів — 4 (1 бал — 
сïосіб читання, 3 бали — темï читання), а за розуміння ïрочи-
таного — 8 (4 бали за 4 завдання закритого тиïу і 4 бали — за 
2 завдання відкритого тиïу). Перевірка розуміння ïрочитаного 
мовчки тексту  ïовторного його ïеречитування не ïередбачає.
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Діагностична картка № 1

1. Прочитай текст мовчки.

2. Виконай завдання, подані після тексту.

Солодка каша1

Казка
Була собі одна дівчинка. Пішла дівчинка в ліс ïо ягоди 

і зустріла там бабусю.
— Добриденü, дівчинко, — сказала бабуся. — Дай мені 

ягід, будü ласка.
Поїла бабуся ягід та й сказала:
—  Òи мені ягід дала, а я тобі теж щосü ïодарую. Осü тобі 

горнятко. Доситü тобі тілüки сказати: «Раз, два, три. Гор-
нятко, вари!» — і воно ïочне варити смачну, солодку кашу. 
А скажеш йому: «Раз, два, три. Білüше не вари!» — і воно 
ïерестане варити.

— Сïасибі, бабусю, — сказала дівчинка, взяла горнятко 
і ïішла додому до матері.

Зраділа мати цüому горнятку. Òа й як не радіти? Без 
великих зусилü, без клоïоту завжди на обід смачна, солодка 
каша готова.

Осü одного разу ïішла дівчинка кудисü із дому, а мати 
ïоставила горнятко ïеред собою й каже:

— Раз, два, три! Горнятко, вари!
Воно й ïочало варити. Багато каші наварило. Мати 

наїлася досхочу. А горнятко все варитü і варитü. Як його 
зуïинити?

Òреба було ïромовити: «Раз, два, три! Білüше не вари!» — 
та мати якосü забула ці слова, а дівчинки не було вдома. 

1 Ґрімм Вілüгелüм, Ґрімм Якоб. Казки для дітей та родини / ïерекл. з нім.  
Р.І. Матієва, О.Я. Кулüчицüкої. — Òерноïілü : Навчалüна книга — Богдан, 
2012. — 816 с. (С. 475)
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Горнятко варитü та й варитü. Уже вся кімната ïовна каші, 
уже й у ïередïокої каша, і на ґанку каша, і на вулиці каша, 
а вона все варитü та варитü.

Злякалася мати, ïобігла ïо дівчинку, та не ïерейдеш 
через дорогу — гаряча каша рікою тече. Добре, що дівчинка 
недалечко від дому була. Вгледіла вона, що на вулиці 
дієтüся, і бігом додому. Насилу ïриблизилася, злізла на 
ґаночок, відчинила двері і вигукнула:

— Раз, два, три! Білüше не вари!
І ïерестав горщик варити кашу. А наварив її він стілüки, 

що той, кому доводилося із села до міста їхати, мусив собі 
в каші дорогу ïроїдати.

Òілüки ніхто на це не скаржився: дуже вже була каша 
смачна та солодка. (275 слів)

Брати Ґрімм

 1. Кого дівчинка зустріла в лісі?

  А дідуся  

  Б бабусю  

  В тітку

 2. Що бабуся ïодарувала дівчинці?

  А відерце  

  Б глечик  

  В горнятко

 3. Що варило горнятко?

  А рисову кашу 

  Б гречану кашу 

  В солодку кашу

 4. Чому горнятко варило кашу безуïинно?

  А Бо мати забула чарівні слова.

  Б Бо матері не було вдома.

  В Бо дівчинка не розïовіла матері, як зуïинити    

     дію горнятка.
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 5. До ïоданого слова добери і заïиши синоніми.

  Вгледіла — 

 6. Заïиши, чому ніхто не скаржився, коли доводилося в каші  
 дорогу ïроїдати.


