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Передмова
Перевірка навички читання вголос у 3-му класі здійснюється
в усній формі індивідуально у комплексі з усіма показниками:
правильність, спосіб, виразність, темп, розуміння прочитаного.
Для читання учневі дають незнайомий художній, науково-художній текст обсягом 180-210 слів. Після читання вголос пропонується усно або письмово виконати завдання на розуміння
прочитаного.
Під час оцінювання темпу читання вчитель враховує обсяг
тексту, який учень встиг прочитати за три хвилини: повністю
(3 бали), не менше 2/3 (2 бали), не менше половини (1 бал),
менше половини (жодного бала).
Для перевірки розуміння прочитаного подають чотири завдання: три завдання закритого типу з вибором однієї правильної серед трьох запропонованих варіантів і одного творчого завдання.
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Діагностична картка 1
1. Прочитай текст уголос.

Дивна баба снігова1
3 — Знаю, знаю —
Завелася в нас
4 завтра сніг!..
надворі
7 Та сьогодні
дивна баба снігова:
11 о дев’ятій
що не скажеш їй —
12 вперше в нашому дворі
повторить,
тільки сплутає слова! 15 сніг
18 прорізала
Каже ніч їй:
20 завзято
— Срібні сни…
22 перша
Баба каже:
24 стрілочка трави!
— Рідний сніг!
26 І розтала
Каже день:
28 ковдра біла,
— Проміння сніп!..
30 і струмочок
А вона:
32 заспівав,
— Прилине сніг!
34 а за ним
Всі регочуть:
37 кудись побігла
— От так сміх!
40 дивна баба снігова…
Ну, а баба —
41 Навіть
знову:
42 слід од неї зник!
— Сніг…
Я їй теж сказав учора: 47 Мабуть,
49 десь пішла
— Завтра ж —
перший день весни!.. 52 по сніг…
56
А вона й мені
57
говорить:

59
61
63
65
69
70
71
72
73
75
77
79
81
82
85
87
90
91
95
96
98
100

Анатолій Костецький
1
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Найкраще. Позакласне читання для учнів 2-го кл. : навч. посібн. / Упоряд.
А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка. — К. : АВДІ, 2009. — 344 с. — С. 167.

2. Вибери і познач правильний варіант відповіді.

1. Що було в дітей надворі?

		А пісочниця
		Б снігова баба
		В снігова фортеця
2. Які слова любила баба снігова?

		А зимові
		Б весняні
		В осінні
3. На що перетворилася снігова баба навесні?

		А на бурульку
		Б на сніжинку
		В на струмочок
3. Придумай і запиши свою назву твору.
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Діагностична картка 2
1. Прочитай текст уголос.

Два горобчики
Жили у сусідстві два горобчики. Один веселий
і працьовитий, а другий — нудний і ледачий.
Якось уранці відчинив веселий горобчик навстіж дверцята свого охайного будиночка і голосно
зацвірінькав:
— Ой, яке сонечко тепле! І сніг тане. Весна прийшла. Скоро мої друзі — шпаки, жайворонки, чаплі з теплих країв повернуться. Зазеленіє травичка, з’являться квіточки, метелики. Ото вже буде
гарно!
— І чого б я радів? — невдоволено цвірінькнув
його сусід, висунувши голову зі своєї занедбаної
кособокої хатки. — Це ж тільки березень. Ще і мороз може бути, і сніг. Прилетять птахи — гамір
зчинятимуть. Пригріє сонце — то від нього і від
кульбаби очі сліпитиме… Не бачу в усьому цьому
ніякої радості. Краще посплю ще трохи.
І ледачкуватий горобчик сховався в хатці. А веселий випурхнув на свіже повітря, ковтнув кілька
крапельок смачної талої води, знайшов під снігом маленьку жовтеньку квіточку, взяв її у дзьобик
і полетів стрічати перелітних птахів.
З журналу
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2. Вибери і познач правильний варіант відповіді.

1. Яким був перший горобчик?

		А ледачим і нудним
		Б веселим і працьовитим
		В злим і задиркуватим
2. Чому зрадів веселий горобчик?

		А бо прийшла весна
		Б бо почався дощ
		В бо випав сніг
3. Що зробив він із приходом весни?

		А пішов спати
		Б полетів стрічати перелітних птахів
		В защебетав веселу пісеньку
3. Хто тобі найбільше сподобався? Чому? Запиши.
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