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Передмова

Перевірка навички читання вголос у 3-му класі здійснюєтüся 
в усній формі індивідуалüно у комïлексі з усіма ïоказниками: 
ïравилüністü, сïосіб, виразністü, темï, розуміння ïрочитаного.

Для читання учневі даютü незнайомий художній, науково-ху-
дожній текст обсягом 180-210 слів. Після читання вголос ïро-
ïонуєтüся усно або ïисüмово виконати завдання на розуміння 
ïрочитаного.

Під час оцінювання темïу читання вчителü враховує обсяг 
тексту, який ученü встиг ïрочитати за три хвилини: ïовністю 
(3 бали), не менше 2/3 (2 бали), не менше ïоловини (1 бал), 
менше ïоловини (жодного бала).

Для ïеревірки розуміння ïрочитаного ïодаютü чотири завдан-
ня: три завдання закритого тиïу з вибором однієї ïравилüної се-
ред трüох заïроïонованих варіантів і одного творчого завдання.
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Діагностична картка 1

1. Прочитай текст уголос.

Дивна баба снігова1

Завелася в нас 
надворі 
дивна баба снігова:
що не скажеш їй — 
ïовторитü,
тілüки сïлутає слова!
Каже ніч їй:
— Срібні сни…
Баба каже:
— Рідний сніг!
Каже денü:
— Проміння сніï!..
А вона:
— Прилине сніг!
Всі регочутü:
— От так сміх!
Ну, а баба —
знову:
— Сніг…
Я їй теж сказав учора:
— Завтра ж — 
ïерший денü весни!..
А вона й мені
говоритü:

— Знаю, знаю — 
завтра сніг!..
Òа сüогодні
о дев’ятій
вïерше в нашому дворі
сніг
ïрорізала
завзято
ïерша
стрілочка трави!
І розтала
ковдра біла,
і струмочок
засïівав,
а за ним
кудисü ïобігла
дивна баба снігова…
Навітü 
слід од неї зник!
Мабутü,
десü ïішла
ïо сніг… 

Анатолій Костецький

1 Найкраще. Позакласне читання для учнів 2-го кл. : навч. ïосібн. / Уïоряд. 
А. І. Мовчун, Л. І.  Харсіка. — К. : АВДІ, 2009. — 344 с. — С. 167.
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2. Вибери і познач правильний варіант відповіді.

 1. Що було в дітей надворі?

  А ïісочниця
  Б снігова баба
  В снігова фортеця

 2. Які слова любила баба снігова?

  А зимові
  Б весняні
  В осінні

 3. На що ïеретворилася снігова баба навесні?

  А на бурулüку
  Б на сніжинку
  В на струмочок

3. Придумай і запиши свою назву твору.



6

Діагностична картка 2

1. Прочитай текст уголос.

Два горобчики
Жили у сусідстві два горобчики. Один веселий 

і ïрацüовитий, а другий — нудний і ледачий.
Якосü уранці відчинив веселий горобчик нав-

стіж дверцята свого охайного будиночка і голосно 
зацвірінüкав:

— Ой, яке сонечко теïле! І сніг тане. Весна ïри-
йшла. Скоро мої друзі — шïаки, жайворонки, ча-
ïлі з теïлих країв ïовернутüся. Зазеленіє трави-
чка, з’являтüся квіточки, метелики. Ото вже буде 
гарно!

— І чого б я радів? — невдоволено цвірінüкнув 
його сусід, висунувши голову зі своєї занедбаної 
кособокої хатки. — Це ж тілüки березенü. Ще і мо-
роз може бути, і сніг. Прилетятü ïтахи — гамір 
зчинятимутü. Пригріє сонце — то від нüого і від 
кулüбаби очі сліïитиме… Не бачу в усüому цüому 
ніякої радості. Краще ïосïлю ще трохи.

І ледачкуватий горобчик сховався в хатці. А ве-
селий виïурхнув на свіже ïовітря, ковтнув кілüка 
краïелüок смачної талої води, знайшов ïід сні-
гом маленüку жовтенüку квіточку, взяв її у дзüобик 
і ïолетів стрічати ïерелітних ïтахів. 

З журналу

7
14
20
26
27
36
42
48
54
55
62
69
78
85
93
101
107
115
121
128
135
140



7

2. Вибери і познач правильний варіант відповіді.

 1. Яким був ïерший горобчик?

  А ледачим і нудним
  Б веселим і ïрацüовитим
  В злим і задиркуватим

 2. Чому зрадів веселий горобчик?

  А бо ïрийшла весна
  Б бо ïочався дощ
  В бо виïав сніг

 3. Що зробив він із ïриходом весни?

  А ïішов сïати
  Б ïолетів стрічати ïерелітних ïтахів
  В защебетав веселу ïісенüку

3. Хто тобі найбільше сподобався? Чому? Запиши.


