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Передмова

Для ïоточної ïеревірки аудіативних умінü учням ïроïонуєтü-
ся ïрослухати незнайомий текст обсягом 210-230 слів. Оïісля 
школярі усно або ïисüмово виконуютü завдання на розуміння 
фактичного змісту сïрийнятого на слух тексту (хто?, що?, які?, 
де?, коли?, як?), відтворення ïослідовності ïодій; встановлен-
ня смислових, ïричинно-наслідкових зв’язків, визначення теми 
твору.

Оцінювання аудіативних умінü в усній формі здійснюєтüся за 
тими ж вимогами, що й оцінювання сформованості навички ро-
зуміння ïрочитаного («Нові орієнтовні вимоги до оцінювання на-
вчалüних досягненü учнів ïочаткових класів», 2016 р., с. 30-34).

Для ïисüмової ïеревірки аудіативних умінü добираютü 
8 тестових завданü, з яких 4 — закритого тиïу з вибором одні-
єї ïравилüної відïовіді серед трüох ïроïонованих варіантів, ïо 
1 балу за кожне, і 4 завдання відкритого тиïу, ïо 2 бали за кож-
не. Зміст завданü такий самий, як і для усної ïеревірки аудіатив-
них умінü.



4

Діагностична картка 1

1. Прослухай текст.

Жайворонок і сонце1

У ïолі лежала сіра грудочка землі, ïрисиïана снігом. 
Пригріло сонечко. Розтанув сніг. Проïливала над ïолем хмарка. 
Розсиïаласü дощем. Уïала на сіру грудочку землі гаряча краïлина 
води, в якій відбилося Сонечко. Перетворилася грудочка землі 
на сіру ïташку — Жайворонка.

Злетів Жайворонок у небо. Поïробував сïівати, а ïісня 
вийшла ïоганенüка. Полетів він до Сонця й ïроситü:

— Сонечко, золотеє Сонечко, навчи мене гарної ïісні.
— Бери цей золотий клубочок і тягни до землі, — каже Со-

нечко.
Узяв Жайворонок золотий клубочок і ïолетів до землі. По-

тяглася за ним тонка-тонесенüка золота ниточка. Зазвучала чу-
дова ïісня. З того часу рано-ранесенüко Жайворонок ïідлітає до 
Сонечка, і воно дає йому клубочок золота. Òягне золоту ниточку 
Жайворонок над ïолями — і чуютü люди чарівну ïісню. Сïіває 
блакитне небо, сïіває золота ïшениця, сïіває цілий світ. Як гар-
но! (124 слова)

Василь Сухомлинський

2. Виконай тестові завдання.

Варіант 1

 Вибери і ïознач () ïравилüний варіант відïовіді.

 1. Що лежало у ïолі, ïрисиïане снігом?

  А грудочка землі 
  Б шматочок лüоду
  В зів’яла квіточка

1 Сухомлинсüкий Василü. Куди ïосïішали мурахи : Збірка. — К. : Весел-
ка, — 1993 р. — 48 с. — С. 8.
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 2. Від чого грудочка землі ïеретворилася на ïташку?

  А від краïлини води 
  Б від ïодиху вітерця 
  В від сонячного ïроменя

 3. Якою вийшла ïісня у Жайворонка сïочатку?

  А гарною 
  Б ïоганенüкою
  В чудовою

 4. Для чого Жайворонок ïолетів до Сонечка?

  А ïривітатися з ним 
  Б ïосïілкуватися з ним
  В ïоïросити доïомоги у навчанні сïіву

 5. З’єднай стрілками речення з відïовідними частинами 
тексту.

Òягне золоту ниточку      ●
Жайворонок над 
ïолями — і чуютü люди 
чарівну ïісню.

 ●    Зачин

— Сонечко, золотеє        ● 
Сонечко, навчи мене 
гарної ïісні.

 ●    Основна частина

У ïолі лежала сіра          ● 
грудочка землі, 
ïрисиïана снігом.

 ●    Кінцівка

 6. Установи ïослідовністü слів у реченні.

 сіру  на  ïеретворилася  землі  Жайворонка 

 ïташку  грудочка
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 7. Продовж речення.

Сïіває блакитне небо, сïіває золота ïшениця, ...

 8. Чому автор вибрав такий заголовок до твору? Поясни. 

Варіант 2  

 Вибери і ïознач () ïравилüний варіант відïовіді.

 1. На кого ïеретворилася грудочка землі?

  А на Соловейка 
  Б на Горобця
  В на Жайворонка

 2. Що зробив Жайворонок?

  А сів відïочити
  Б злетів у небо
  В весело засïівав

 3. До кого він ïолетів?

  А до Хмаринки 
  Б до Вітерця
  В до Сонечка
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 4. Що дало Сонечко Жайворонку?

  А золотий клубочок
  Б музичний інструмент
  В книжку з ïорадами

 5. З’єднай стрілками частини відïовідних реченü. 

Уïала на сіру грудочку 
землі гаряча краïлина 
води,

● ● і ïолетів до землі.

Узяв Жайворонок 
золотий клубочок

● ● в якій відбилося 
Сонечко.

Òягне золоту ниточку 
Жайворонок над 
ïолями —

● ● і чуютü люди 
чарівну ïісню.

 6. Установи ïослідовністü ïунктів ïлану.

   Прохання до Сонця.

   Сіра грудочка.

   Як гарно!

 7. Вïиши у речення ïроïущені слова.

Сïіває  небо, сïіває  
ïшениця, сïіває  світ.

 8. Яка тема даного тексту? Заïиши. 


