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Передмова
Згідно з методичними рекомендаціями Міністерства освіти
і науки України («Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»), у процесі вивчення літературного читання передбачається перевірка досвіду читацької
діяльності школярів та сформованості навички читання вголос.
У даному посібнику подано 12 самостійних робіт, складених відповідно до вимог навчальної програми з літературного
читання для 2 класу та підручника «Літературне читання.
2 клас» (автор В.О. Науменко). До кожної теми запропоновано двоваріантні роботи по чотири завдання відкритого та
закритого типу.
У тестових завданнях закритого типу потрібно обрати одну
правильну відповідь і підкреслити її. Завдання відкритого
типу передбачають доповнити речення, дібрати синоніми чи
антоніми, з’єднати стрілками, доповнити план чи вставити
послідовність та інше. Під час оцінювання враховуються правильність і повнота виконаної роботи.
Завдання посібника дають змогу визначити елементарні
знання другокласників з літературного читання (прізвища
й імена відомих дитячих письменників та їхні твори); рівень
засвоєння ними літературознавчих понять (жанр, тема, основна думка твору, персонаж, композиція та ін.); вміння, які
забезпечують повноцінне сприйняття, засвоєння і відтворення
змісту твору. Подані вправи зроблять навчання більш цікавим,
спонукатимуть школярів до поглиблення їхніх лінгвістичних
знань, до збагачення та активізації словникового запасу.
Запропоновано також художні тексти для перевірки навичок читання вголос.
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I. Перевірка досвіду читацької діяльності
Робота 1

Народні дитячі пісні та малі жанри

Варіант 1
1.

Продовж речення. Короткі влучні вислови повчального
характеру — це …
а) лічилки;
б) прислів’я;
в) загадки.

2.

Продовж речення. Твір «Іди, іди, дощику» — це …
а) казка;
б) скоромовка;
в) пісня-закличка.

3.

З’єднай стрілками уривки текстів з їх назвами.
Цап меле, цап меле,
  «Ходить гарбуз
коза засипає... 			
по городу».
Обізвалась жовта диня,
гарбузова господиня...



— Когутику, когуточку!

Дай куряткам по ціпочку...
4.

Продовж і запиши скоромовку.
Ліз карасик через
та у воду —
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 «Влітку день годує рік».
 «Два півники».

Варіант 2
1.

Продовж речення. Лічилка — це …
а) невеликий поетичний твір, у якому слова в кінці
рядків римуються;
б) стислий опис предметів або явищ, за якими їх треба
впізнати, відгадати;
в) вірш з лічбою, за допомогою якої діти перед грою
визначають ролі.

2.

Продовж речення. Зайчик з пісеньки «Зайчику, зайчику»
бував ...
а) на току;
б) у млині;
в) у лісі.

3.

З’єднай стрілками початок і кінець прислів’їв.
Посієш вчасно —

 а на ділі пусто.

4.

З добрими дружись,



 а лихих стережись.

На язиці густо,



 вродить рясно.

До поданих слів добери і запиши слова, протилежні за
значенням.
Новий —
Сказати —
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