
https://bohdan-books.com/catalog/book/121994/


   ПЕРШИЙ  ВАРІАНТ

Я У СВІТІ

1 

Шост Н.Б.

ЗОШИТ

для самостійних робіт

уч________________ 3 _________класу

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



УДК 3(075.2)
ББК 60я71
    Ш 78

ISBN 978-966-10-4704-3 © Навчальна книга – Богдан, 2017

Шост Н.Б.
Ш 78     Я у світі : зошит для самостійних робіт : 3 кл. : перший варіант /  

Н.Б. Шост. — Тернопіль :  Навчальна книга – Богдан, 2017. — 
16 с.

ISBN 978-966-10-4704-3
Зміст зошита відповідає оновленій навчальній програмі МОН 

України та підручнику «Я у світі. 3 клас» (авт. О.В. Тагліна, 
Г.Ж. Іванова).

У зошиті запропоновано чотири двоваріантні самостійні 
роботи, які допоможуть перевірити навчальні досягнення 
третьокласників з певної теми. 

Кожен варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна 
розшити й отримати дві окремі брошури.

Для учнів 3-го класу.
УДК 3(075.2)

ББК 60я71

Рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент

З.М. Онишків
вчитель вищої категорії, вчитель-методист

М.Л. Стасюк

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України 

(лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-37 від 11.02.2015 р. )



3

1ÂÀÐ²ÀÍÒ

Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Що докорінно відрізняє людину від тварини?

 Ріст, розвиток, розмноження.

 Мислення, мовлення, праця.

 Живлення, дихання. 

2. Яке з поданих тверджень є правильним?

 Щоб стати справжньою людиною, потрібні пові-
тря, вода, рослинна і тваринна їжа.

 Щоб стати людиною, суспільство не потрібне.

 Стати людиною можна лише в суспільстві.

3. У чому проявляється людське «Я»?

 У різноманітності навколишнього світу.

 У зовнішності, характері, вчинках, інтересах, став-
ленні до інших людей.

 У особливостях будови системи органів людини.

Äàòà
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4. Які риси характеру допоможуть людині досягти успіху в 
житті?

 Байдужість, неуважність, безвідповідальність.

 Непосидючість, нетерплячість, зарозумілість.

 Працьовитість, старанність, допитливість, напо-
легливість. 

5. Допиши речення.

Людина є частиною 

6. Як називають людину, яка виконує все, що запланувала, 
незважаючи на труднощі?

7. Що потрібно робити, щоб стати самостійною людиною?
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8. Чому важливо знати й розуміти себе, свій внутрішній світ? 
Напиши про це розповідь.


