
https://bohdan-books.com/catalog/book/105618/


Літературне читання

Творчі завдання для підсумкових уроків

2 клас

До підручника О.Я. Савченко

Г.Й. Бойко

ТЕРНОПіЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН



Бойко Г.Й.
Б72   Літературне читання. Творчі завдання для підсумкових 

уроків : 2 кл. : до підручника О.Я. Савченко / Г.Й. Бойко. — 
Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 56 с.

ISBN 978-966-10-3915-4

Посібник містить вісім тематичних робіт (у вигляді творчих 
і тестових завдань), складених відповідно до вимог нової 
навчальної програми МОН України з літературного читання 
для 2 класу та підручника «Літературне читання. 2 клас» (авт. 
Саченко О.Я.).

Наведені завдання допоможуть перевірити знання та 
визначити рівень навчальних досягнень другокласників  
з певної теми.

Учителям, другокласникам і їхнім батькам.

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

УДК 821.161.2(075.2)
ББК 83.3(4Укр) я71
       Б 72

© Навчальна книга – Богдан, 2014ISBN 978-966-10-3915-4

Оõоронÿºòüñÿ çаконоì про авòорñüке право.
Æодна чаñòина даноãо виданнÿ не ìоæе áуòи відòворена 

в áудü-ÿкоìу виãëÿді  áеç доçвоëу авòора чи видавниöòва.

Реöенçенòи:

методист Бучацького РМК 
Л.М. Кіñіëюк

методист Тернопільського обласного комунального інституту  
післядипломної педадогічної освіти 

Я.Ф. Морñüка

вчитель вищої категорії, старший вчитель
Н.Я. Поõодæай



3

Тема 1

В рідній школі — рідне слоВо

1. Прочитай назву розділу, який ми опрацювали.
ВРіДНіЙШКОЛіРіДНЕСЛОВО

2. Потренуй пам’ять. Відтвори зміст вірша за опорними сло-
вами.

Наче ... ,  наша  школа.
Вся  вона ... , як  рій,
і  здається,  що  довкола
...  квіти  мрій.
   (ãуде, роçöвіòаюòü, вуëик)

3. складовий аукціон. із даних складів утвори слова.
шит, зо  та, пар   ок, ур
ди, на, ти  ля, шко, рі  вець, о, лі
клас   ка, книж   ка, руч

4. кросворд. Впиши слова з попереднього завдання в клітинки 
так, щоб вийшла ключова фраза «наша школа».

Д И Т И н А

К Л а С

З О ш И Т

П а Р Т А

ш К О Л Я Р і  

к Н И Ж К А

У Р о К

О л і В Е Ц Ь

Р У Ч К а
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5. склади тематичну «павутину» до слова «школа».

учень

школа

6. кросворд. розгадай загадки. слова-відгадки впиши у клі-
тинки кросворда.  Знайди і прочитай ключову фразу. Будь 
уважним!
1. Разом стіл я і стілець.

Хто вгадає — молодець. 
2. Вранці він заходить в клас

і знання дає для нас.
3. Невеличка деревина,

із графіту середина,
всім потрібен, щоб писати,
щоб картини малювати.

4. Виводить букви і слова
усім потрібна штучка.
В руці виблискує здаля
зручна учнівська  ... . 

5. Біла білка плиг та плиг
по чорному полю. 

6. Невеличка хатка.
Там живуть малятка.
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Тема 4

Зимонько-снігУронько,  
наша БілогрУдонько

1. із розсипанки склади речення.
    природі    другом
 вірним  та  Будь  захисником

2. читалочки-ломиголівки.

А А А А А А
Д Д Д Д Д

Я Я Я Я

Л Л Л

О О
К

А А А А
М М М

И И
З

3. читалочки-переставлялочки.
 Перестав склади місцями і прочитай утворені слова.

ти-ша     ди-во
сі-ли     ла-пи
то-вар     ля-ку

4.  розгадай кросворд «Зимова краса», записуючи в клітинки 
слова з довідки.
Довідка: ñніãовик, ñанки, çаìеòіëü, ëиæі, віòер, оæе-

ëедü, ìороç, паìороçü, кучуãури, áуруëüки, каòок.
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з и м о в а к р а с а

5. Встав пропущені слова у поетичні рядки.
1. Ходить, ходить гаєм ...  — білосніжка,

килимочки простеляє по доріжках.

2. Ледве я зрубати встиг,
ледве став ялинку брати,
а на мене ... — плиг!
Став ялинку відбирати. 

3. Ми повибігаємо,
… накачаємо
купу за садком;
… здоровенную,
уночі  страшенную
зліпимо гуртом.

4. Всім, хто гордо носа ніс,
він тихцем сідав на … .
А роззяві, як на сміх,
залетів до рота … .
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12. 1. в); 2. а); 3. в); 4. а); 5. а); 6. в).
14. Без верби та калини нема України.

тема 4

5. 1. зима; 2. зайчик; 3. снігу, бабу; 4. ніс, сніг; 5. рік, час.
6. 1. С. Носань «Ялинка»; 2. А. Качан «Крихта хліба»; 3. В. Ско-

маровський «Казкові шати»; 4. О. Копиленко «Зима йде»;  
5. О. Олесь «Ялинка».

7. 1. Різдво; 2. ялинку; 3. Малишко; 4. Андрійко.
10. 1. а); 2. а); 3. в); 4. б); 5. в); 6. б).

тема 5

2. 1. в); 2. б); 3. а), в); 4. а); 5. в); 6. в).
4. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає;

степи, лани мріють;
тополі поволі стоять собі, мов сторожа, 
розмовляють з полем;
встала й весна, чорну землю сонну розбудила;
зоре моя вечірняя, зійди над горою,
поговорим тихесенько в неволі з тобою;
як у Дніпра веселочка воду позичає.

6. Степи; лани; край; сади; весна; пташечка; соловейко; вер-
би; сонечко; веселочка; сонце; калина; зоре.

10. Встала; землю; рястом; сонну; вранці.

тема 6

2. 1. суцвіть; 2. маленькі; 3. раненько; 4. край; 5. новина;  
6. тарілочка; 7. світить; 8. горі; 9. цар; 10. кашку; 11. ніч.

5. 1. В. Сухомлинський «Горбатенька дівчинка»; 2. В. Нестайко 
«Руденький»; 3. За В. Кавою «Він живий!»; 4. В. Сухомлин-
ський «У привокзальному садку».
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9. і почнеться все спочатку, все спочатку по порядку...
10. 1. в); 2. б); 3. б); 4. б); 5. а); 6. в); 7. а).
11. У кого совісті нема, нема й сорому.

тема 7

1. Весна, березень, квітень, травень; Великдень, писанка, па-
ска, крашанка; мама, ненечка, дитя.

2. 1. мові; 2. вишневому; 3. пісеньку; 4. писанка; 5. шпак.
3. ряст; пролісок; сон; фіалки; козелець.
4. 1. кінчає; 2. гріє; 3. травою.
7. 1. паска; 2. Великдень; 3. світ; 4. пташки; 5. травень; 6. Ко-

ломия; 7. крашанка.
8. 1. О. Копиленко «Найвеселіший місяць»; 2. Л. Костенко «Бе-

різка по коліна у воді»; 3. Л. Костенко «Перекинута шпаків-
ня»; 5. В. Гринько «Мама».

тема 8

2. 1. корабель, хмара, човен, качка, риба, кит; 2. вертоліт, лі-
так, метелик, парашут; 3. дерево, дитина, квітка, трава, кущ, 
саджанець.

3. 1. на стеблі; 2. долоньку; 3. вертольоти; 4. червона роса;  
5. мріє і вірші складає; 6. велетенські гори.

4. 1. лопати; 2. травиці; 3. вівторок; 4. молоток; 5. дідусь;  
6. Коломієць; 7. Боба; 8. землі. 

5. 1. б); 2. б); 3. в); 4. а); 5. б); 6. а); 7. а).
6. 1. С. Жупанин «Підкажи словечко»; 2. П. Глазовий «Як Сер-

гійко вчив клоуна Бобу складати вірші»; 3. Т. Коломієць «За-
дзвонив синенький дзвоник»; 4. В. Коломієць «Ліс і лис»;  
5. В. Сухомлинський «Синій світ»; 6. А. Качан «Забавлянка».
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