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переДмова

У 3-му класі, згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досяг-
нень учнів початкової школи», передбачається тематична перевірка 
знань учнів із основних базових дисциплін.

Тематичний контроль (перевірку й оцінювання), як правило, здій-
снюють після опанування програмової теми (підтеми) чи розділу. Його 
мета — перевірити та оцінити навчальні досягнення третьокласників з 
кожного предмета.

Пропонований посібник містить тематичні роботи з літературного 
читання (до підручника О.Я. Савченко), української мови (до підручника  
М.С. Вашуленка, О.І. Мельничайко, Н.А. Васильківської), математики  
(до підручника Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницької), природознавства (до 
підручника І.В. Грущинської), основ здоров’я (до підручника І.Д. Беха,  
Т.В. Воронцової, В.С. Пономаренка, С.В. Страшка), «Я у світі» (до під-
ручника О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової), зміст яких складено відповідно до 
вимог чинних програм для 3 класу.

Завдання подано у двох варіантах. Учні можуть послідовно викону-
вати завдання безпосередньо у посібнику. Під час оцінювання врахо-
вують правильність і повноту виконаних завдань.
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1. Твір «Лісовою стежкою» — це ... 

 вірш;       казка;    оповідання.

2. Які слова з вірша Ліни Костенко пропущено?

  «Осінь ... свої замикала ... ,

  погубила у небі ... ключі».

 двері, вранці, солов’їні;

 ворота, вночі, зозулині;

 брами, вночі, журавлині.

3. На якому інструменті грав вітер у вірші Катерини Переліс-
ної «Осінні танці»?

 На цимбалах.      На сопілці.    На скрипці.

4. Добери слова, що римуються у вірші Ліни Костенко «Шип-
шина важко віддає плоди».

Плоди — ____________________________, просила — __________________

_____________.

5. Добери слова-синоніми.

Завірюха, 

Цікава книга природи

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 1

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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6. Яка головна думка вірша «Чи ми з природою єдині…» 
Ганни Черінь?

Від слова — до книги.  
Мова — дивний скарб

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 2

1. Текст «Наша мова» (за Аллою Коваль) — це ... 

 казка; 

 вірш; 

 науково-популярне оповідання.

2. Слова «дороговказ» і «мова» трапляються у творі ... 

 «Наша мова»; 

 «Мова»; 

 «Диктант».

3. У творі «Привчайтеся працювати із словниками!» згаду-
ються ... 

 орфографічний та тлумачний словники;

 тематичний та етимологічний словники;

 українсько-англійський та німецько-український словники.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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4. З’єднай стрілочками вислови та пояснення до них.

Ніс — це    з дуже близької відстані.

Водити за ніс —      передня частина човна, судна, 
         літака; орган нюху.

З-під носа —    обманювати, не виконувати 
         обіцяного.

Дерти носа —    зазнаватися, чванитися.

5. Запиши слова, які характеризують українську мову.

Солов’їна, 

6. Добери і запиши заголовки до частин тексту «Наша мова» 
(за Аллою Коваль).

1. У Стародавньому Єгипті книги виготовляли з ... 

 дощечок;       папірусу;        пергаменту.

2. Про кого із князів у літописі сказано: «Любив ... книги, читав 
їх часто — і вдень, і вночі»?

 Про Ярослава.      Про Кия.        Про Святослава.

Похвала книгам!

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 3

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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3. В якому українському місті друкував книги Іван Федоров?

 У Києві.   У Полтаві.    У Львові.

4. Вибери пояснення до кожного слова і постав у кружечки 
відповідні цифри.

1. Бібліотека —   картки, на яких зазначено автора                       
                     книги, її назву, шифр.

2. Абонемент —          приміщення, де можна прочитати                                    
             газети, журнали або книги, 

                                  що є у бібліотеці в одному 
     примірнику.

3. Читальний зал —  відділ, де видають книги додому.

4. Каталог —              книгозбірня, книгосховище.

5. Доповни речення.

У творі «Соняшник» Сонце зображено як джерело 

, а книгу — як джерело .

6. Яку книгу ти зараз читаєш? Хто її автор? Де і коли вона 
видана?

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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З чистого джерела народної творчості

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 4

1. Казка — це ... 

 невеликий віршований твір повчального змісту;

 народна оповідь про звичайні і незвичайні події 
    та персонажів;

 стислий опис предметів чи явищ, за якими 
     їх треба впізнати, відгадати.

2. Твори «Два півники», «Грицю, Грицю», «Пісенька жит нього 
віночка» — це ... 

 загадки;    скоромовки;    пісні.

3. Слова «А дід і баба знов зосталися самі» взято з кінцівки 
казки ... 

 «Кирило Кожум’яка»;         «Кривенька качечка»; 

     «Колобок».

4. З’єднай стрілками слова та їх пояснення.

Леміш —    наполегливо, невідступно, ласкаво   
        просити.

Урочище —    частина плуга, що підрізує шар землі   
        знизу.

Благати —    ділянка землі, яка вирізняється серед   
       навколишньої місцевості (яр серед                                        
        поля, болото серед лісу).

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
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5. Добери і запиши слова-антоніми.

Мовчати —  

Теплий — 

6. За допомогою опорних слів склади і запиши загадку про 
суницю.

Червона, солодка, пахуча, низько, близько.

1. Автором слів «Люди мають різні серця» — є ... 

 Тамара Коломієць;    Анатолій Дімаров;

    Олександр Олесь.

2. Встав пропущені слова.

  «І все, либонь, пішло б на лад,

  якби ... старший брат».

 не лінився;   не дрімав;    не заздрив.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

Літературні казки й п’єса-казка

Варіант 1
Дата  ____________________________________

Тема 5


