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систематизуються, узагальнюються, встановлюються взаємозв’язки
між елементами знань (фактами, уявленнями).
Тематична перевірка здійснюється в усній і письмовій формі.
Письмові завдання мають бути невеликі за обсягом, тому доцільно
використовувати короткочасні самостійні роботи (близько 10 хв).
Завдання для тематичної перевірки мають різний характер:
— вибрати правильну відповідь з кількох запропонованих, позначивши її умовним знаком чи обвести кружечком;
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— підкреслити назву того чи іншого об’єкта;
— пронумерувати порядок дій у завданні;
— позначити умовними знаками певні об’єкти тощо.
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Íàïðèê³íö³ íàâ÷àëüíîãî ðîêó â 2 êëàñ³ ó÷èòåëü âèçíà÷àº ð³âåíü
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:
Ð³âåíü
íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü

Ïî÷àòêîâèé
13

Ñåðåäí³é
46

Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ
Ó÷åíü ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ ðîçï³çíàº ³ íàçèâàº
îáºêòè ïðèðîäíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî îòî÷åííÿ,
óòðóäíþºòüñÿ â³äìåæóâàòè ³ñòîòí³ îçíàêè â³ä
íå³ñòîòíèõ.
Âì³ííÿìè àíàë³çóâàòè, ïîð³âíþâàòè, ãðóïóâàòè
âîëîä³º íà ð³âí³ â³äòâîðåííÿ çðàçêà ç äîïîìîãîþ
â÷èòåëÿ.
Ñïîñòåðåæåííÿ, ïðàêòè÷í³ ðîáîòè âèêîíóº ï³ä
êåð³âíèöòâîì ó÷èòåëÿ.
Ó÷åíü çàñâî¿â çíàííÿ ó ôîðì³ åëåìåíòàðíèõ
óÿâëåíü ³ ïîíÿòü.
Â³äòâîðþþ÷è ¿õ çì³ñò, çì³øóº ³ñòîòí³ é íå³ñòîòí³
îçíàêè.
Ïðèðîäíè÷³ é ñóñï³ëüí³ îáºêòè õàðàêòåðèçóº çà
ïëàíîì, çàïðîïîíîâàíèì ó÷èòåëåì.
Â³äïîâ³äü äîïîâíþº é óòî÷íþº çà íàâ³äíèìè
çàïèòàííÿìè â÷èòåëÿ, ³ëþñòðóº ¿¿ ïðèêëàäàìè ç
ï³äðó÷íèêà, çîøèòà ç äðóêîâàíîþ îñíîâîþ,
äèäàêòè÷íèõ ìàòåð³àë³â.
Ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ âñòàíîâëþº íåñêëàäí³
çâÿçêè ì³æ ïðèðîäíèìè ³ ñóñï³ëüíèìè îáºêòàìè.
Âì³ííÿìè àíàë³çóâàòè, ïîð³âíþâàòè, ãðóïóâàòè
âîëîä³º íà ð³âí³ â³äòâîðåííÿ çðàçêà â ïîä³áíèõ
ñèòóàö³ÿõ.
Ï³ä ÷àñ ñïîñòåðåæåíü âèÿâëÿº ³ñòîòí³ é íå³ñòîòí³
îçíàêè îáºêò³â, àëå óòðóäíþºòüñÿ àíàë³çóâàòè
îáºêòè ó ïåâí³é ëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³.
Ïðàêòè÷í³ ðîáîòè âèêîíóº ï³ä êåð³âíèöòâîì
ó÷èòåëÿ, ïëàíóº îêðåì³ åòàïè ¿¿ âèêîíàííÿ.
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Äîñòàòí³é
79

Âèñîêèé
1012

Ó÷åíü çàñâî¿â ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë, åëåìåíòàðí³
óÿâëåííÿ é ïîíÿòòÿ. Â îñíîâíîìó ëîã³÷íî, ñàìîñò³éíî
â³äòâîðþº çíàííÿ, àëå äîïóñêàº îêðåì³ íåòî÷íîñò³,
ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ âèïðàâëÿº ¿õ. Â³äïîâ³äü ³ëþñòðóº
ïðèêëàäàìè ç ï³äðó÷íèêà, âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü;
âèçíà÷àº îêðåì³ ñóòòºâ³ îçíàêè îáºêò³â, ïîð³âíþº
¿õ, âñòàíîâëþº çâÿçêè ó ïðèðîäíîìó é ñóñï³ëüíîìó
îòî÷åíí³.
Âì³ííÿìè (çàçíà÷åíèìè â ïîïåðåäí³õ ð³âíÿõ)
âîëîä³º íà ð³âí³ çàñòîñóâàííÿ çðàçêà ó çì³íåí³é
íàâ÷àëüí³é ñèòóàö³¿.
Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðèðîäíèìè é ñóñï³ëüíèìè
îáºêòàìè, ïðàêòè÷í³ ðîáîòè ïðîâîäèòü ñàìîñò³éíî,
êîðèñòóþ÷èñü ïëàíàìè, ³íñòðóêö³ÿìè, ñêëàäåíèìè
ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ. Íà îñíîâ³ îäåðæàíèõ
ðåçóëüòàò³â, çà íåçíà÷íî¿ äîïîìîãè â÷èòåëÿ, ðîáèòü
âèñíîâêè, çóìîâëåí³ çì³ñòîì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Ó÷åíü ñâ³äîìî çàñâî¿â íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, âì³º
ñêîðèñòàòèñÿ çäîáóòèìè çíàííÿìè â æèòòºâèõ
ñèòóàö³ÿõ, íàâåñòè àíàëîã³÷í³ äî ï³äðó÷íèêà ïðèêëàäè,
ïðî³ëþñòðóâàòè äóìêó âëàñíèìè ñïîñòåðåæåííÿìè;
ïîÿñíþº íàéïðîñò³ø³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðèðîäíèõ ³
ñóñï³ëüíèõ ÿâèù; çàö³êàâëåíî ñïðèéìàº òâîð÷³
çàâäàííÿ ç çîøèòà, ï³äðó÷íèêà.
Âì³ííÿìè (çàçíà÷åíèìè â ïîïåðåäí³õ ð³âíÿõ)
âîëîä³º íà ð³âí³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ â íîâèõ íàâ÷àëüíèõ
ñèòóàö³ÿõ.
Ñïîñòåðåæåííÿ ïðîâîäèòü çà ð³çíîìàí³òíèìè
îáºêòàìè (â ìåæàõ ïðîãðàìè). Çà ðåçóëüòàòàìè
ñïîñòåðåæåíü ðîáèòü ñàìîñò³éí³ âèñíîâêè.
Ïðàêòè÷í³ ðîáîòè âèêîíóº çà ³íñòðóêö³ºþ, ñêëàäåíîþ â÷èòåëåì, ñàìîñò³éíî îá´ðóíòîâóº ¿õ ðåçóëüòàòè.

Ó ïîñ³áíèêó ïðîïîíóþòüñÿ ïÿòü òåìàòè÷íèõ ³ äâ³ ï³äñóìêîâ³
ðîáîòè, ïî äâà âàð³àíòè êîæíà.
Ó òåìàòè÷íèõ ðîáîòàõ ïîäàíî ïî ÷îòèðè îñíîâíèõ çàâäàííÿ ³ ïî
äâà  äîäàòêîâèõ.
Ï³äñóìêîâ³ ðîáîòè ì³ñòÿòü äâàíàäöÿòü çàâäàíü ó âèãëÿä³ òåñò³â.
Çàïðîïîíîâàí³ çàâäàííÿ äîïîìîæóòü ó÷èòåëåâ³ øâèäêî ³ ÿê³ñíî
ïåðåâ³ðèòè çíàííÿ âñ³õ ó÷í³â ç âèó÷óâàíèõ òåì, âèÿâèòè ³ ë³êâ³äóâàòè
ïðîãàëèíè, ïîâòîðèòè ³ çàêð³ïèòè ìàòåð³àë.
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6. ßê³ òâî¿ ä³¿, ÿêùî òîâàðèø³ ïîñâàðèëèñÿ ³ áþòüñÿ?
____________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ
5. ßêà ðîñëèíà çàéâà?
Ìàê, ïèð³é, õâîù, áóäÿê, áóðÿê, ãðèöèêè.
6. Íà ì³ñö³ ÿêîãî îðãàíó óòâîðþºòüñÿ ïë³ä?
____________________________________________________
__________________________________________________

Òåìàòè÷íà
ðîáîòà ¹3

ÏÐÈÐÎÄÀ ÍÀÂÊÎËÎ ÍÀÑ
(ÑÎÍÖÅ. ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ. ÐÎÑËÈÍÈ)

2 âàð³àíò

1 âàð³àíò
1. Äî íåæèâî¿ ïðèðîäè íàëåæàòü ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Òåðìîìåòð ñëóæèòü äëÿ____________________________
________________________________________________
3. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.
Ðîñëèíè ñêëàäàþòüñÿ ç òàêèõ îðãàí³â:
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Çºäíàé ñòð³ëêàìè.
ÿáëóíÿ
ãàðáóç
ñëèâà
ãðàá

ñàä
ãîðîä
ë³ñ
12

__________________________________________________

ë³ùèíà
ï³äñí³æíèêè
àµðóñ
ìîðêâà

1. Äî æèâî¿ ïðèðîäè íàëåæàòü _______________________
________________________________________________
2. Ñîíöå ïîñèëàº íà Çåìëþ________________________
Âîíî ïîòð³áíå äëÿ______________________________
3. Çºäíàé ñòð³ëêàìè.
âåðáà
äåðåâà
ñìîðîäèíà
êóù³
êîíâàë³ÿ
òðàâÿíèñò³ ðîñëèíè
êàøòàí

áóçîê
òîïîëÿ
ô³àëêà
ÿëèíêà

4. Á³ëÿ ìîãî áóäèíêó ðîñòóòü òàê³ ðîñëèíè:
____________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ
5. ßêà ðîñëèíà çàéâà?
ßëèíà, ñîñíà, äóá, áóê, êàëèíà, âåðáà, êëåí.
6. Äëÿ ÷îãî ðîñëèí³ ïëîäè ç íàñ³ííÿì?
____________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

4. Ïðîäîâæ ïðèñë³âÿ: Ãàðíî òîãî â÷èòè, õòî

.

à) õî÷å áàãàòî ñïàòè;
á) õî÷å â³äïî÷èâàòè;
â) õî÷å âñå çíàòè.

5. ßêùî òè ñï³çíèâñÿ íà óðîê, òî
à) âçàãàë³ íå ï³äåø â êëàñ;
á) ïðèâ³òàºøñÿ ³ øâèäêî ñÿäåø çà ïàðòó;
â) ïðèâ³òàºøñÿ, âèáà÷èøñÿ çà çàï³çíåííÿ, ïîïðîñèø äîçâîëó ñ³ñòè çà ïàðòó.

6. Íà ïåðåðâ³ ó÷í³ ïîâèíí³
Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÈÉ ÒÅÑÒ ÇÀ ² ÑÅÌÅÑÒÐ

à) á³ãàòè ³ øòîâõàòèñÿ;
á) ãðàòèñÿ íà øê³ëüíîìó ìàéäàí÷èêó;
â) ñïîê³éíî ñï³ëêóâàòèñÿ.

1 âàð³àíò
1. Ëþäèíà íå ìîæå ³ñíóâàòè áåç
à) âîäè;

7. ßêùî òè çàáóâ ïåíçëèê íà óðîê ìàëþâàííÿ,
òî
à) íå áóäåø ìàëþâàòè;
á) çàòåëåôîíóºø áàòüêàì;
â) ïîïðîñèø ó òîâàðèøà.

á) ïîâ³òðÿ;

8. Ó â³ëüíèé ÷àñ ÿ

â) ãðîøåé.

2. Ëþäèíà  öå îñîáèñò³ñòü, òîìó ïîâèííà
à) ââàæàòè ñåáå íàéêðàùîþ ó ñâ³ò³;
á) ïîâàæàòè ³íøèõ ëþäåé;
â) ñòàâèòèñü äî ³íøèõ, çàëåæíî â³ä ñâîãî íàñòðîþ.

3. Ãðàìîòíèé  öå òîé, õòî âì³º
à) ÷èòàòè ³ ïèñàòè;

à) í³÷îãî íå ðîáëþ;
á) âèêîíóþ çàâäàííÿ áàòüê³â;
â) çàéìàþñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ.

9. Ð³äíÿ  öå
à) ìàìèí³ ðîäè÷³;
á) òàòîâ³ ðîäè÷³;
â) óñ³ ðîäè÷³, ÿê³ º â ëþäèíè.

á) ãàðíî ãîâîðèòè;
â) ãàðíî âäÿãàòèñÿ.
14
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2 âàð³àíò
1. Ñï³ëüíèì äëÿ òâàðèí ³ ðîñëèí º ...
à) áóäîâà îðãàí³â;
á) çîâí³øí³é âèãëÿä;
â) íàëåæí³ñòü äî æèâî¿ ïðèðîäè.
2. Áäæîëà, ìóõà, êîìàð  öå êîìàõè, òîìó ùî
à) âîíè ë³òàþòü;
á) âîíè ìàþòü ø³ñòü í³ã;
â) âîíè êóñàþòüñÿ.
3. Áóäóâàòè ãîä³âíè÷êè äëÿ ïòàõ³â âçèìêó ïîòð³áíî,
ùîá ...
à) âðÿòóâàòè ¿õ â³ä õîëîäó;
á) âðÿòóâàòè ¿õ â³ä ãîëîäó;
â) ¿õ óï³éìàòè.
4. ßêèé ëàíöþæîê æèâëåííÿ ïðàâèëüíèé?
à) øèøêà \ øèøêàð \ êóíèöÿ;
á) êóíèöÿ \ øèøêàð \ øèøêà;
â) øèøêà \ êóíèöÿ \ øèøêàð.
5. Íàâåñí³ ç òåïëèõ êðà¿â ïîâåðòàþòüñÿ
à) äÿòëè ³ ñîðîêè;
á) ëåëåêè ³ ëàñò³âêè;
â) ãîðîáö³ ³ ñèíè÷êè.
6. Êóëüòóðí³ ðîñëèíè, ÿê³ âèðîùóþòü â ìîºìó êðà¿, 
öå
à) êàðòîïëÿ;
á) öóêðîâèé áóðÿê;
26

â) ñîíÿøíèê;
ã) êóêóðóäçà;
µ) ïøåíèöÿ;
ä) êàâóíè, äèí³.
7. Íà êîíäèòåðñüê³é ôàáðèö³ âèãîòîâëÿþòü
à) öóêåðêè;
á) òêàíèíó;
â) ñìåòàíó;
ã) ìîðîçèâî.
8. Íà Ñâÿòâå÷³ð ãîòóþòü
à) óçâàð;
á) âàðåíèêè;
â) êóòþ;
ã) áîðù;
µ) ðèáó;
ä) ïåëüìåí³.
9. Íàðîäí³ ñâÿòà Óêðà¿íè  öå
à) Ñâÿòî Ìàòåð³;
á) Äåíü Êîíñòèòóö³¿;
â) Ð³çäâî Õðèñòîâå;
ã) Âåëèêäåíü;
µ) Ñâÿòî Ìèêîëàÿ;
ä) Äåíü çíàíü.
10. Êè¿â  öå
à) íàø ð³äíèé êðàé;
á) íàøà äåðæàâà;
â) ñòîëèöÿ Óêðà¿íè.
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11. Ïðàïîð Óêðà¿íè  öå
à) äåðæàâíèé ñèìâîë Óêðà¿íè;
á) âèøèòèé ðóøíèê;
â) ñèíüî-æîâòå ïîëîòíèùå.
12. Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñâÿòêóþòü
à) 1 ãðóäíÿ;
á) 24 ñåðïíÿ;
â) 1 ñ³÷íÿ.
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Ïðèðîäà íàâêîëî íàñ (Ñîíöå. Òåðìîìåòð. Ðîñëèíè) ................ 12
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