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Передмова

У 2-ому класі, згідно з «Новими орієнтовними вимогами до 
оцінювання навчалüних досягненü учнів ïочаткових класів», ïе-
редбачаєтüся ïеревірка навчалüних досягненü учнів з літератур-
ного читання.

Одним з об’єктів контролю є ïоточна ïеревірка досвіду чи-
тацüкої діялüності учнів, зокрема обізнаністü з колом дитячого 
читання, ïрактичне засвоєння літературознавчих ïонятü, уміння 
ïрацювати з літературним твором, дитячою книжкою, довідко-
вою літературою тощо.

Писüмова ïеревірка досвіду читацüкої діялüності (робота з 
літературним твором) ïередбачає ïервинне ознайомлення учнів 
з твором ïід час читання його вголос учителем. При цüому дру-
гокласники маютü стежити за читанням ïо тексту. Після ïер-
винного ознайомлення з текстом ïід час його оïрацювання учні 
виконуютü ïисüмові завдання на ïеревірку сформованості вмінü 
визначати основну думку твору, його тему, розрізняти жанри, 
встановлювати ïослідовністü ïодій у творі, характеризувати 
вчинки дійових осіб, ïояснювати зображувалüні можливості ху-
дожнüого слова тощо.

Писüмова частина роботи ïередбачає три завдання з ïере-
вірки уміння ïрацювати з літературним твором і одне творче за-
вдання.



4

Діагностична картка № 1

1. Прослухай текст. Стеж за читанням по тексту.

Вершники1

— Ге-е-ей! Ге-ей!.. — бігли хлоïці на конях. — Ге-
ей, козаки, вирушаємо в ïохід!

а ïоïереду ватаги — Павло Світивода. У нüого — 
найбуйніший кінü. Ледве в руках його тримає — та-
кий дебелий сонях! а ïозаду він вигнутий, мов лук, 
ще й із лійкою. Жене його, того соняшникового 
коня, Павло Світивода, а бачитü себе на сïравж-
нüому Буяні. Летитü, аж вітер у вухах свиститü. Òілü-
ки курява стовïом устає.

— Ге-е-ей! Ге-ей!.. — гукає ватаг. — У ïо-о-о- 
охі-і-ід!..

І мчитü ото ватага вершників ïо шляху, мчитü-
гомонитü, мов котитüся волохатий вихор до самого 
ланка, до золотистої стяги квітучих соняшників.

— Сті-і-ій! — ватаг велитü, і вся ватага зуïиняєтüся.
Поволі сідає ïил, і крізü його імлу вималüовуютü-

ся ïостаті завзятих комонників.
— а що я казав? Òаки ïовертаютüся за сонцем!..
— Òа ні-і… Стоятü на місці. Як дивилися годину 

тому на Курячу гору, так і дивлятüся.
— Онно, диви! .. оцей крайній гетü ïовернувся…
— Може, хтосü в’язи скрутив…
— Що ти мені балакаєш?

1 Чередниченко Д. Коник коникові — брат : казки, ïрит чі, оïовідки, ïові-

сті. — К. : Веселка, 2012. — 430 с. (С. 17-18)
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— а глянü…
Сïравді, хтосü, видно, хотів виламати соняха, та 

тілüки шматок відщиïнув. Òому й голову ïовернуло.
— Добре, — каже Павло Світивода. — Проïоную 

дослід. Скілüки нас усіх? Раз, два… Семеро. Òак от. 
Чергує кожен ïо годині. Сïостерігає. Заïисує. а ми 
щогодини змінюємо вахту і ïозначаємо, на скілüки 
соняхи ïовернули свої голови: чи встигаютü за сон-
цем, чи ні. Òягнемо жеребки.

На листочках із лободи ïонаïисували цифри від 
1 до 7 та й ïовкидали в картуз. Підтрусили, ïере-
мішали.

— Òягнітü.
Виïало Петрусеві ïершому чергувати, а Павло-

ві — останнüому.
— Мені й належитü ïідсумки ïідбити. Позначай-

те, куди ж дивлятüся соняхи. Òеïер Петро лишаєтü-
ся а ми — е-е-ей!..

І ïокотився гомінкий волохатий вихор від ланка 
до села.

Петро сïочатку сидів собі в затінку соняхів, аж 
чує — музика. Òака мелодійна, тиха, задушевна. 
Підвівся. Згори долинає. Глянув угору, а ïеред 
ним — здоровецüка сонячна ïланета. Хм… Як диви-
тися звіддалік, то соняшник — мов сонце. а зблизü-
ка — мов ïланета з ïротуберанцями сонця. Соняч-
на ïланета. На ній густо стоятü квіточки з коронами, 
на ті корони сідаютü бджілки й виграютü свою не-
ïовторну музику. аби ці квіточки не розсиïалисü, їх 
туго стягує в один кошик віночок зелених листочків, 
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а кружка тріïотятü яскраві золоті стрічечки, мов за-
кликаютü тих невгамовних бджілок:

— Сюди ïо медок, сюди!
Чим білüше Петро усе це роздивлявся, тим далі 

його захоïлювали дивні думки: як усе це мудро 
влаштовано!

Òут ïрикотився гомінкий волохатий вихор і ïочу-
лося Павлове:

— Ну що? Помітив?
— Га? Хіба вже година минула?
— Навітü білüше. Ми й так забарилися, ïоки ко-

ней у ставку наïоїли.
— а я й незчувся…
— Гаразд! Здавай чергування Миколі, та й ïоїдемо.
— Я не ïоїду. Я ще на одне чергування залишусü.
— Ну, лишайтеся вдвох. а ми — ге-е-ей, козаки!..
Волохатий клубок ïокотився від ланка до села.  

а Петрусü узявся виïовідати Миколі ті дивні сïо-
стереження.

Дмитро Чередниченко

2. Виконай завдання.

 Обери та ïознач ïравилüну відïовідü.

 1. Хто був ïоïереду ватаги хлоïців?

  а Микола  

  Б Петро    

  В Павло

 2. Яких коней мали вершники?

  а сïравжніх  
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  Б соняшникових  

  В дерев’яних

 3. З’єднай стрілками відïовідні ïорівняння.

Соняшник —                   мов яскраві золоті  
 стрічечки.

Пелюстки                      
соняшника —             

 гомінкий волохатий  
 вихор.

Ватага хлоïців на          
соняшникових конях — 

 мов сонце, мов  
 ïланета.

4. Заïиши, які дивні думки охоïлювали Петра.


