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ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА № 1
МОЯ КРАЇНА УКРАЇНА, А Я — ЇЇ ДИТИНА.
ПІЗНАЮ СЕБЕ. Я В ШКОЛІ.
ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ПРИРОДИ

I варіант

Вибери і познач () правильну відповідь.
1. Україна — це ...

місто
велика незалежна держава в Європі
земля
2. Школа — це ...

спеціальний технічний заклад
загальноосвітній навчальний заклад
вищий навчальний заклад
3. Познач об’єкт, створений руками людини.

повітря		

птах		

літак

4. Продовж речення.

Я—
ім’я

по батькові
,

прізвище

,
національність

.
з якого міста (села)
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5. Розподіли зображені предмети за допомогою
ліній.

жива
природа
нежива
природа
6. Як треба ставитися до предметів, виготовлених людиною? Запиши.

Мій настрій

Самооцінювання
Завдання для мене були:

Дуже легкі
Легкі
Складні
Дуже складні
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II варіант

Вибери і познач () правильну відповідь.
1. Україна — це ...

твій рідний край, твоя земля, де ти народився і зростаєш
місто
область
2. Головний обов’язок школярів —

відпочивати
гратися
навчатися
3. Познач об’єкт живої природи.

гриб
ґрунт
вода
4. Продовж речення.

Я живу в місті (селі)
на вулиці
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5. Розподіли зображені предмети за допомогою
ліній.

предмети
природи

предмети, створені
руками людини

6. Як треба ставитися до природи? Запиши.

Мій настрій

Самооцінювання
Завдання для мене були:

Дуже легкі
Легкі
Складні
Дуже складні
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