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ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА № 1

МОЯ ШКОЛА

I варіант

 Вибери та познач () правильну відповідь.

1. Головний обов’язок школярів — ... .

 навчатися

 гратися

 бути здоровими

2. Безпека — це ... .

 ситуація, що загрожує здоров’ю людини

 відсутність загроз

 правила дорожнього руху

3. Пожежа, витік газу, прорив труби, обвал сті-
ни — це ... .

 безпечні ситуації

 небезпечні ситуації

 природні ситуації

4. Продовж речення.
Перехрестя, на якому встановлено світло-
фори, називають .
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5. З’єднай лініями частини правильних твер-
джень.

Класна 
спільнота —

той, який бажає людям 
добра, співчутливо ста-
виться до інших, піклу-
ється про них.

Доброзич-
ливий —

визначні події, які об’єд-
нують учнів, учителів та 
батьків в один колектив.

Традиції  
школи —

група дітей, які мають 
між собою багато спіль-
ного: приміщення, учи-
телів, друзів, правила, 
завдання.

6. Що тобі подобається робити разом з одно-
класниками? Чому? Запиши.

Самооцінювання

Мій настрій              Завдання для мене були:

Дуже легкі Складні
Легкі Дуже складні
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II варіант

 Вибери та познач () правильну відповідь.

1. Якщо порушують мої права, я звернуся до ... .

 батьків, родичів, поліцейських

 друзів, сусідів, учителів

 будь-кого з дорослих

2. Ситуацію, що загрожує здоров’ю і навіть жит-
тю людини, називають ... .

 безпечною

 небезпечною

 життєвою

3. Безпечними для ігор та відпочинку є ... .

 парк, будівельний майданчик

 вулиця, пустир

 дитячий майданчик, спортмайданчик

4. З’єднай лініями частини правильних твер-
джень.

Спілкування — вираз обличчя.

Міміка — 
зміна положення, ру-
хи тіла.

Жести —
вміння підтримувати 
взаємні стосунки, ро-
зуміти одне одного.
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5. Продовж речення.
Перехрестя, на якому світлофори відсутні, 
називають .

6. З ким ти любиш спілкуватися? Чому? Запи-
ши.

Самооцінювання

Мій настрій              Завдання для мене були:

Дуже легкі Складні
Легкі Дуже складні
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