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ПЕРЕДмОвА

Çã³äíî ç ìåòîäè÷íèìè ðåêîìåíäàц³ÿìè М³í³ñòåðñòâà îñâ³òè 
³ íàóêè Уêðàїíè (“Кîíòðîëü òà îц³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèх äîñÿã-
íåíü ó÷í³â ïî÷àòêîâîї шêîëè”), ó ïðîцåñ³ âèâ÷åííÿ ë³òåðàòóð-
íîãî ÷èòàííÿ ïåðåäбà÷àєòüñÿ òåìàòè÷íà ïåðå â³ðêà íàâ÷àëüíèх 
äîñÿãíåíü шêîëÿð³â.

У I ðîçä³ë³ äàíîãî ïîñ³бíèêà ïîäàíî 13 òåìàòè÷íèх ðîб³ò, 
ñêëàäåíèх â³äïîâ³äíî äî âèìîã íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè МОН 
Уêðàїíè ç ë³òåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ äëÿ 2 êëàñó òà ï³äðó÷íèêà 
“Л³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ. 2 êëàñ” (àâòîð О.Я. Сàâ÷åíêî). Дî 
êîжíîї òåìè çàïðîïîíîâàíî äâîâàð³àíòí³ çàâäàííÿ ÷îòèðüîх 
ð³âí³â: ïî÷àòêîâîãî, ñåðåäíüîãî, äîñòàòíüîãî òà âèñîêîãî, ÿê³ 
ó÷í³ âèêîíóþòü ïîñë³äîâíî. У çàâäàííÿх ïî÷àòêîâîãî ð³âíÿ (çà-
êðèò³) òðåбà âèбðàòè ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü. Çàâäàííÿ ñåðåäíüîãî, 
äîñòàòíüîãî òà âèñîêîãî ð³âíÿ — â³äêðèò³. П³ä ÷àñ îц³íþâàííÿ 
âðàхî âóþòüñÿ ïðàâèëüí³ñòü ³ ïîâíîòà âèêîíàíîї ðîбîòè.

Çàâäàííÿ òàêîãî òèïó äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè åëåìåíòàðí³ 
çíàííÿ äðóãîêëàñíèê³â ç ÷èòàííÿ (ïð³çâèщà й ³ìåíà â³äîìèх 
äèòÿ÷èх ïèñüìåííèê³â òà їхí³ òâîðè); ð³âåíü çàñâîєííÿ íèìè 
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èх ïîíÿòü (òåìà, îñíîâíà äóìêà òâîðó, ïåðñî-
íàж, êîìïîçèц³ÿ òà ³í.); âì³ííÿ, ÿê³ çàбåçïå÷óþòü ïîâíîц³ííå 
ñïðèйíÿòòÿ, çàñâîєííÿ ³ â³äòâîðåííÿ çì³ñòó òâîðó. 

У II ðîçä³ë³ ïðåäñòàâëåíî ñïåц³àëüíî ä³бðàí³ хóäîжí³ òåê-
ñòè, щî äîçâîëÿòü ó ê³íц³ ñåìåñòð³â îц³íèòè çíàííÿ, âì³ííÿ 
³ íàâè÷êè ç òåхí³êè ÷èòàííÿ. У ïîñ³бíèêó âì³щåíî òàбëèцþ 
íîðì ç òåхí³êè ÷èòàííÿ òà жóðíàë îбë³êó äîñÿãíåíü ó÷í³â.

Мåòà цüîãî ïîñ³бíèêà — äîïîìîãòè â÷èòåëåâ³ â îðãàí³çàц³ї 
ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèх àòåñòàц³й ó÷í³â 2 êëàñó.
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I. ТемаТичні робоТи

Варіант 1

Початковий рівень

	 Обери	одну	правильну	відповідь	і	познач	її.
1.	 Прочитай	уривок	із	вірша.	
	 	 	 	 	 Хто	ж	то	такая
	 	 	 	 	 в	світі	щаслива,
	 	 	 	 	 мудра,	правдива
	 	 	 	 	 і	жартівлива?..	—	
	 Познач,	хто	є	автором	цих	слів.

а) Леонід Глібов; 
б) Степан Жупанин; 
в) Дмитро Павличко.

2.	 Твір	Лариси	Вахніної	“Кордон”	—	це	...
а) казка;  
б) оповідання;  
в) вірш.

3.	 Прочитай	уривок	із	тексту.
	 			 	 	 А	як	у	тебе	справи?
	 	 	 	 	 —	Та	справи	—	те	що	треба!
	 Познач,	із	якого	твору	взято	цей	епізод.

а) “Сильніше за силу”;  
б) “Кордон”;  
в) “Ділові розмови”.

наче вулик, наша школаТЕМА 1
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Середній рівень

4.	 Продовж	речення	словами	з	казки	“Сильніше	за	силу”.	

Сильнішим від сили є  ...

Достатній рівень

5.	 Поясни	значення	слів.

Нишпорить — ...

Знадобиться — ...

Високий рівень

6.	 Напиши	розгорнуту	відповідь.	Яка	головна	думка	твору	
Василя	Сухомлинського	“Як	Наталя	в	Лисиці	хитринку	
купила”?
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Варіант 2

Початковий рівень

	 Обери	одну	правильну	відповідь	і	познач	її.
1.	 Прочитай	уривок	із	вірша.	
     Наче	вулик,	наша	школа.
	 	 	 	 	 Вся	вона	гуде,	як	рій...	—
	 Познач,	хто	є	автором	цих	слів.

а) Дмитро Павличко; 
б) Степан Жупанин; 
в) Володимир Лучук. 

2.	 Твір	Грицька	Бойка	“Ділові	розмови”	—	це	...	
а) оповідання; 
б) казка; 
в) вірш.

3.	 Прочитай	речення.	
Хитрощі	не	люблять	совісті.

 Познач,	хто	сказав	ці	слова	у	творі	В.	Сухомлинського	“Як	
Наталя	в	Лисиці	хитринку	купила”.

а) Лисиця;
б) Наталочка;
в) мама.

наче вулик, наша школаТЕМА 1
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Середній рівень

4.	 Продовж	прислів’я.	

Мудрим ніхто не вродився, а ...

Достатній рівень
5.	 До	поданого	слова	добери	слова,	близькі	за	значенням.

Високий рівень
6.	 Поясни,	як	ти	вчинив	би,	якби	твій	сусід	по	парті	був	схо-

жим	на	Сашка	з	оповідання	Лариси	Вахніної	“Кордон”.

Бродять
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Варіант 1

Початковий рівень

	 Обери	одну	правильну	відповідь	і	познач	її.
1.	 Прочитай	уривок	з	вірша.
     Квітнуть	в	цьому	квітнику
	 	 	 	 	 слово-мама,	слово-татко
	 	 	 	 	 і	маленьке	словенятко...	
	 Познач,	хто	є	автором	цих	слів.

а) Лідія Компанієць; 
б) Надія Кир’ян; 
в) Дмитро Павличко.

2.	 Твір	Володимира	Лучука“Грізно	грима	грім	горою”	—	це	...	
а) скоромовка;         б) лічилка;           в) загадка.

3.		 Короткі	влучні	вислови	повчального	характеру	—		це	...		
а) лічилки;             б) прислів’я;         в) загадки.

Середній рівень

4.	 Продовж	речення	словами	з	вірша	Миколи	Сингаївського.

Колискова пісня, колискова — то солодка

розвивайся, звеселяйся,
моя рідна мово... ТЕМА 2
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Достатній рівень

5.	 Запиши	декілька	слів-звертань	до	своїх	близьких	людей.

Високий рівень

6.	 Поясни,	як	ти	розумієш	вислів	“Розвивайся,	звеселяйся,	
моя	рідна	мово”.


