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У посібнику пропонуються 5 тематичних і дві підсумкові робо-

ти, по 2 варіанти кожна.
У тематичних роботах подано по 4 основні завдання і по два — 

додаткові.
Підсумкові роботи містять по 12 завдань у вигляді тестів.
Запропоновані завдання допоможуть учителеві швидко та якіс-

но перевірити знання всіх учнів з виучуваних тем, виявити і лікві-
дувати прогалини в знаннях, повторити і закріпити матеріал.

Для вчителів та учнів 2 класу.
ббК 74.266.0

Передмова

Перевірка знань учнів з природознавства здійснюється різними 
способами. Найпоширеніші з них — усне опитування, виконання 
письмових і практичних завдань.

Тематичний контроль (перевірка й оцінювання) проводиться 
чотири рази на рік (два рази у першому семестрі та два — у другому).

Під час тематичного контролю знання учнів уточнюються,  
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, по-
значивши її умовним знаком чи обвести кружечком;

— виконати схематичний малюнок;
— вставити в речення пропущене слово;
— підкреслити назву того чи іншого об’єкта;
— пронумерувати порядок дій у завданні;
— позначити умовними знаками певні об’єкти тощо.

Рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент
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вчитель вищої категорії, вчитель-методист
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