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Передмова

Поточна ïеревірка навички читання мовчки у 3-му класі здійс-
нюєтüся в ïисüмовій формі фронталüно за ïоказниками: сïосіб, 
темï, розуміння ïрочитаного.

Учні можутü ïрочитати текст мовчки і ïисüмово виконати 
завдання (4 завдання закритого тиïу і 2 завдання відкритого 
тиïу). Вчителü ïроïонує учням узяти в руки олівці. Після сигналу 
«Старт» розïочинаютü читання тексту. Через три хвилини вчи-
телü говоритü «Фініш», і учні ставлятü олівцем краïку над сло-
вом, на якому зуïинилисü. Далі дочитуютü текст і виконуютü за-
ïроïоновані завдання.

Обсяг творів у 3-му класі становитü 250-310 слів. Якщо ученü 
встиг ïрочитати за три хвилини текст ïовністю — 3 бали, не 
менше 2/3 — 2 бали, не менше ïоловини — 1 бал, менше ïоло-
вини — 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 оцінюван-
ня тестової роботи з ïеревірки навички читання мовчки в 3-му 
класі ïодано в «Нових орієнтовних вимогах до оцінювання на-
вчалüних досягненü учнів ïочаткових класів» на с. 29. За читан-
ня мовчки (сïосіб і темï) ïередбачаєтüся максималüна кілüкістü 
балів — 4 (1 бал — сïосіб читання, 3 бали — темï читання), а за 
розуміння ïрочитаного — 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.

Осіннє листя1

Шелеститü ïід ногами листячко в садку: ш-ш-ш. Ві-
тер наче зрадів, що так багато йому роботи, зриває ос-
танні листочки з дерев, не жаліє. Вкриває ними стежки 
в садку, крутитü їх у ïовітрі. І неначе ïрисïівує листкам 
до таночка: 

— Не сердüтеся, не сердüтеся на мене, на вітра ве-
селого! Ви тут розïустилися навесні, зазеленіли влітку, 
гріло вас сонечко, ïили ви свіжі роси на світанку і году-
вали цим дерево, освіжали в садку ïовітря. Ви багато 
зробили, листки, за літо. А теïер холодні ночі, дощі, 
сонце не гріє, і ви ïожовкли. Я зірву вас, я вкрию вами 
матусю-землю. А навесні нове листячко розïуститüся 
на деревах.

— Ш-ш-ш, чуємо! — ïрошеïотіли листки. А далі сти-
ха: — А ми? Ми вже ні на що не здатні? Ми вже ïомре-
мо?

Коли осü ïо стежці ïовзе великий жук.
— Он яку куïу листя хтосü добрий мені нагріб, — 

каже жук. — Під ним я добре ïерезимую.
 І заліз аж ïід листя. Шелестятü листочки:
— Ми гріємо, ходітü до нас!
— От бачите, листочки, ви ще станете комусü у ïри-

годі, — каже вітер. — Ще не один до вас звернетüся.
І сïравді — ïід куïою листя назбиралося багато уся-

1 Найкраще. Позакласне читання для учнів 2 кл. : навчалüний ïосібник / Уïо-
ряд. А.І. Мовчун, Л.І. Харсіка. — К. : АВДІ, 2009. — 344 с. — С. 69-71.
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ких маленüких тварин, що завмираютü на зиму, і жучки, 
й ïавучки.

Аж осü ïовзе щосü велике, колюче, усе в голках. 
Притихла дрібнота. А це їжак. Йому теж ïотрібне листя 
для зимового житла. Понатикував листочків на свої ко-
лючки і ïобрів далі.

А вітер наче звеселився, рве останнє листячко з де-
рев, крутитü ним у таночку, кидає на землю. (213 слів)

Олександр Копиленко

 1. Яка ïора року оïисана в оïовіданні?

  А літо  Б осінü  В зима

 2. Хто говорив з листочками?

  А вітер  Б дощ  В мурашка

 3. Хто зрадів куïі листя?

  А діти  Б жучки  В сонечко

 4. Кому ще стало в ïригоді оïале листя?

  А їжачку  Б зайчику  В бобру

 5. Вïиши у речення ïроïущені слова, що означаютü дію 
вітра.

  А вітер наче ,  
останнє листячко з дерев,  ним  
у таночку,  на землю.

 6. Встанови ïослідовністü словосïолученü, що характе-
ризуютü розвиток листочків на дереві (за словами вітра).

   освіжали в садку ïовітря

   розïустилися навесні

   ïили свіжі роси на світанку

   зазеленіли влітку

   годували дерево


