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переДмова

У 3-му класі, згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досяг-
нень учнів початкової школи», передбачається тематична перевірка 
знань учнів із основних базових дисциплін.

Тематичний контроль (перевірку й оцінювання), як правило, здій-
снюють після опанування програмової теми (підтеми) чи розділу. Його 
мета — перевірити та оцінити навчальні досягнення третьокласників з 
кожного предмета.

Пропонований посібник містить тематичні роботи з літературного 
читання (до підручника В.О. Науменко), української мови (до підручни-
ка М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун), математики (до підрчуника М.В. Бог-
дановича, Г.П. Лишенка), природознавства (до підручника Т.Г. Гільберг,  
Т.В. Сак), основ здоров’я (до підручника О.В. Гнатюк), «Я у світі» (до 
підручника Н.М. Бібік), зміст яких складено відповідно до вимог чин-
них програм для 3 класу.

Завдання подано у двох варіантах. Учні можуть послідовно викону-
вати завдання безпосередньо у посібнику. Під час оцінювання врахо-
вують правильність і повноту виконаних завдань.
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 Продовж речення.

1. Казка — це ... 

 невеликий віршований твір повчального змісту;

 народна оповідь про звичайні і незвичайні події 
    та персонажів;

 стислий опис предметів чи явищ, за яким їх треба 
    впізнати, відгадати.

2. Твір «Про Оха-чудотвора» — це ... 

 казка про тварин;    чарівна казка;

    соціально-побутова казка.

3. Речення «Живуть і хліб жують, а нам не дають» є кінцівкою 
казки ... 

 «Лисиця та рак»;     «Їжак та заєць»;

       «Про Оха-чудотвора».

4. Пронумеруй план казки «Про Оха-чудотвора».

 В школу.

 Чарівні перетворення.

 Перемога добра.

 Випробовування.

Світ народних казок.  
Українські народні казки

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 1

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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5. До поданих слів добери і запиши антоніми.

Сміятися — 

Гострий — 

Правда — 

6. Продовж речення. 

Головна думка казки «Їжак та заєць» виражена реченням... 

Казки народів світу

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 2

 Продовж речення.

1. Твір «Сильний лев і маленьке мишеня» — це ... 

 народна казка;     літературна казка;

     оповідання.

2. Речення «У давні часи птахи не дружили між собою»  
з казки «Як серед птахів виникла дружба» належить до ... 

 зачину казки;     основної частини;

     кінцівки.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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3. Гідну винагороду за свою доброту одержав ... 

 Синя Свита Навиворіт Пошита;

 головний герой казки «Чарівний каптур»;

 сильний лев.

4. Підкресли слова, якими можна описати Синю Свиту На-
виворіт Пошиту.

Добрий, заздрісний, сміливий, хитрий, веселий, щирий, 

сильний, чесний, жадібний, мудрий, самовдоволений, ввічливий, 

сумний.

5. Встав слова і продовж речення.

Казка «Чарівний каптур» є  

казкою, тому що 

6. Склади і запиши план казки «Як серед птахів виникла 
дружба».

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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 Продовж речення.

1. Авторський художній твір, прозовий або віршований, пере-
важно фантастичний, чародійний, у якому змальовуються 
неймовірні пригоди вигаданих героїв, — це ... 

 народна казка;    байка;

    літературна казка.

2. Головними героями казки «Бременські музиканти» є ... 

 осел, цап, пес, півень;   кіт, пес, півень, курка;

    осел, пес, кіт, півень.

3. Речення «Жив колись у підземеллі замку Обу старий-старез-
ний гном...» з твору «Казка про старого гнома» Захаріаса 
Топеліуса є ... 

 зачином казки;    основною частиною;

    кінцівкою.

4. З’єднай стрілками, як ніс варту кожен із синів з казки 
«Горбоконик» Петра Єршова.

Старший      Боясть парубка напала, 
       і сховався молодець 
       у кошару до овець.

Середульший      На всі боки погляда 

        і під кущиком сіда ...

Найменший      Лучче ніч повартувати 
       у сусідки біля хати!

Світ літературних казок.  
Казки зарубіжних письменників

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 3

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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Казки українських письменників

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 4

5. Поясни значення вислову «Тримати язик на припоні».

6. Запиши, яка головна думка «Казки про рибака та рибку» 
Олександра Пушкіна.

 Продовж речення.

1. Твір «Лисичка і Журавель» — це ... 

 оповідання; 

 літературна казка; 

 народна казка.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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2. Познач, скільки замків треба розрубати хороброму юна-
кові, щоб звільнити царівну-полонянку в творі «Казка по 
Оха-Чудодія» Лесі Українки.

 Три;     сімдесят сім;    тринадцять.

3. У казці «Снігуроньчина пісня» Василя Сухомлинського 
описано ...

 Осінь;    зиму;     весну.

4. Познач назви птахів, які згадуються в казці «Синичка»  
Оксани Іваненко.

 Солов’ї, журавлі, граки;

 солов’ї, лелеки, дикі гуси;

 ластівки, шпаки, качки.

5. Продовж приказку.

Чим хата багата, тим і 

6. Запиши речення, якими зазвичай починаються казки.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ


