
https://bohdan-books.com/catalog/book/122949/


Н.О. Будна

Літературне читання

Робота з літературним твором

Діагностичні картки

4 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН



Будна Н.О.
Б 90     Літературне читання. Робота з літературним твором : діагност. 

карт. : 4 кл. / Н.О. Будна. — Òерноïілü : Навчалüна книга — Богдан, 
2017. — 64 с.

  ISBN 978-966-10-5087-6

У ïосібнику ïодано 14 діагностичних карток з літературного читання 
для ïеревірки досвіду читацüкої діялüності учнів 4-го класу (зокрема ро-
бота з літературним твором), зміст яких відïовідає оновленій ïрограмі 
МОН України.

Сïеціалüно дібрані художні тексти та завдання до них доïоможутü 
учителеві ïеревірити вміння учнів визначати тему твору, його головну 
думку, розрізняти жанри, характеризувати вчинки дійових осіб, ïоясню-
вати зображувалüні можливості художнüого слова.

Для вчителів та учнів 4-го класу, дбайливих батüків, студентів ïеда-
гогічних навчалüних закладів.

УДК 81.161.2(075.2)
ББК 81.2Укря71

Охороняється законом про авторське право.  
Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді  

без дозволу автора чи видавництва.

© Навчалüна книга — Богдан, 2017

УДК 81.161.2(075.2)
ББК 81.2Укря71
       Б 90

ISBN 978-966-10-5087-6

Навчальне видання
БУДНа Наталя Олександрівна

ЛітератУрНе читаННя
робота з літературним твором

Діагностичні картки

4 клас

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Марія Мигаль

Обкладинка Світлани Радчук
Комï’ютерна верстка Галини Кузів

Òехнічний редактор Неля Домарецька

Підïисано до друку 05.06.2017 р. Формат 70х100/16.  
Гарнітура UkrainianPragmatica. Паïір офсетний.  
Умовн. друк. арк.5,2. Умовн. фарбо-відб. 5,2. 

Видавництво «Навчалüна книга – Богдан»
Свідоцтво ïро внесення суб’єкта видавничої сïрави до Державного реєстру  

видавців, виготівників і розïовсюджувачів видавничої ïродукції 
ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчалüна книга – Богдан, ïросï. С. Бандери, 34а, м. Òерноïілü, 46002
Навчалüна книга – Богдан, а/с 529, м. Òерноïілü, 46008

тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48   
office@bohdan-books.com    www.bohdan-books.com



3

Передмова

У 4-му класі ïередбачаєтüся ïеревірка навчалüних досягненü 
учнів з літературного читання. Однією з найважливіших є ïе-
ревірка досвіду читалüної діялüності учнів, зокрема обізнаністü  
з колом дитячого читання, ïрактичне засвоєння літературознав-
чих ïонятü, уміння ïрацювати з літературним твором, дитячою 
книжкою, довідковою літературою тощо.

Писüмова ïеревірка досвіду читацüкої діялüності (робота  
з літературним твором) ïередбачає ïервинне ознайомлення уч-
нів із текстом ïід час читання його самостійно мовчки або ïо-
шеïки. Після ïервинного ознайомлення з текстом, ïід час його 
оïрацювання учні виконуютü 6-8 ïисüмових завданü на ïеревір-
ку обізнаності з колом дитячого читання, ïрактичного засвоєння 
літературознавчих ïонятü, сформованості вмінü визначати тему 
тексту, його основну думку, розрізняти жанри, встановлювати 
ïослідовністü ïодій у творі, характеризувати вчинки дійових осіб, 
ïояснювати зображувалüні можливості художнüого слова тощо.

Вимоги до завданü для ïоточної ïисüмової ïеревірки досвіду 
читацüкої діялüності в 4-му класі ïодано в «Нових орієнтовних 
вимогах до оцінювання навалüних досягненü учнів ïочаткових 
класів» на с. 35.
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Діагностична картка 1

1. Прочитай текст мовчки або пошепки.

Ківш лиха1

У багатого батüка був один син, а батüко нажив худобу 
неабияк, а таки чесно: багато ïоту вилилося з нüого, багато 
крові зіïсувалосü, ïоки заблищали у нüого в кишені червін-
ці.

Синові ïро те байдуже: він виріс серед червінців, та 
йому вони не дорогі були. Як дастü батüко, то він так і сіє 
грішми, як ïоловою, аж слід його сяє. Дививсü-дививсü на 
це батüко — і гірко йому було, що син робити не хоче, а 
його заробленим добром так нехтує. Уже й казав і вмов-
ляв — нічого не вдіє. Ото й надумавсü батüко. Пішли якосü 
батüко з сином до річки, ïосідали, балакаютü.

Іде якийсü чоловік і несе горобця застріленого.  
І заманулося синові нащосü того горобця куïити, — зараз і 
виймає золотого.

— Дай мені! — каже батüко.
Син дає. Батüко заміривсü рукою стиха на річку, наче 

хоче золотого кинути, а син байдуже. Батüко вдруге замі-
ривсü. Син нічого.

Узяв батüко тоді та й кинув у воду червінця. Син навітü і 
не сïитав батüка, нащо то й до чого, а зараз ïоліз у кише-
ню та й вийняв другого червінця. Батüко бачитü, що лиха 
година, та й каже синові:

— Осü віддай мені каïшука з грішми!
Син дає. Òоді батüко знов:
— Іди ж ти, — каже, — як оце ти є, та зароби червінця! Як 

заробиш — то тоді ïриходü…
Син аж засміявся.

1 Найкраще. Навч. ïосіб. для уч. 4 кл. / Уïоряд. а.І. Мовчун, Л.І. Харсіка. — 
К. : аВДІ, 2009. — 568 с. (С. 72-74)
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— Піду! — каже. а собі думає: «От розумний батüко — чи 
диво то — червінця заробити!»

От і ïішов він: ішов він, — чи довго, чи ні, — та й замис-
ливсü: «Що ж я робити вмію? Писüма я знаю!» От і ïішов 
він скрізü ïо городі шукати роботи ïисüменсüкої. Òа куди 
не ïіткнетüся — скрізü не треба. а тут уже й їсти хочетüся.

Продав він кожушинку — ходитü у легенüкому, а вже хо-
лодна осінü. Прийшов у бакалійницю, ïроситüся у крамар-
чуки, у ïрикажчики.

Питаютüся в нüого:
— Де ж ви були? Що знаєте?
— Я, — каже, — жив біля батüка, був коло хліборобства…
— Òа й тілüки? — кажутü йому. — Не треба нам таких. 

Узятü вас хіба за хлоïця-ïоïихача, та ви білüше з’їсте, ніж 
заробите.

Що його робити? а тут холодно, а тут їсти хочетüся!.. Пі-
шов він до Дніïра, там ïароïлавів та всяких суден без ліку 
стоїтü.

Нічого робити — найнявся він лантухи тягати.
Òак, як лозинка від вітру, гнувся він ïід тими лантухами 

важкими — ноги трусилисü, голова горіла. Увечері з незвич-
ки як уïав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та сол-
дат-ïоліціянт ïобачив — до ïоліції відвіз: думав, що ï’яний.

Другого дня — те ж, третüого, четвертого — усе те ж. Він 
уже й недоїдає, й недоïиває, щоб білüше грошей зостава-
лося, а ще далеко до золотого, бо й ïлата мала, і сили в 
нüого небагато.

Робитü — і так усю осінü і зиму ïроробив. І вже ïо весні 
зібралосü у нüого стілüки грошенят, що виміняв він за них 
золотого.

Òоді йде до батüка. Прийшов, аж батüко стоїтü біля мли-
на, саме біля річки.

— Здорові, тату!
— Здоров, синку! — каже батüко. — Ну, синку, ïриніс?
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Лізе син у кишеню та ïотихенüку, як скляне, виймає щосü 
завернене у ганчірочку, а ïотім ще й у ïаïірецü, — еге, чер-
вінецü, — та й боїтüся давати батüкові.

Узяв батüко, ïовертів того золотого у руках та як замі-
ритüся на річку…

Син як ухоïитü батüка обома руками за руку, як крикне 
не своїм голосом:

— Ой батенüку, батенüку!..
а сам зробився як не свій. Òоді засміявсü та й каже:
— Ну, теïер я бачу, що ти знаєш, ïочому ківш лиха, як 

дістаєтüся червінецü. Осü теïер ти мені син, і моя худоба 
тобі буде.

І з того часу син годі вже гроші розкидати — такий ïра-
цüовитий та хазяйновитий зробився. 

2. Виконай завдання.

 Обери і ïознач ïравилüну відïовідü.

 1. Òвір «Ківш лиха» — це

  а казка

  Б легенда

  В оïовідання

 2. Який син виріс у батüка?

  а ïрацüовитий

  Б красивий

  В лінивий

 3. Для чого батüко відïравив сина у світ?

  а розважитися

  Б навчитися заробляти самому

  В ïодорожувати

 4. Як син заробляв червінецü?

  а важкою ïрацею

  Б легко

  В з усмішкою
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 5. Заïиши, як ти розумієш вислів «чесно нажити добро».

 6. З’єднай стрілками відïовідні частини реченü.

Як дастü батüко, то він   

і сіє грішми, 

  найнявся він лантухи 

тягати.

— От розумний батüко —   як ïоловою, аж слід його 

сяє.

Нічого робити —                  чи диво то — червінця 

заробити!

 7. Пронумеруй ïункти ïлану відïовідно до змісту твору.

    Заïовіт батüка.

    Перевірка сина.

   Байдужий син.

 8. Чого навчає ця казка? Заïиши.


