Ключі оцінювання діагностичної роботи № 1 з курсу “Я досліджую світ”
(4 клас) за темою “Подорожуємо і відкриваємо світ”
№
завдання
1

2

3
4

5

6

7

Правильні відповіді

Індекс результату
навчання
4 МОВ 3.1
4 ПРО 1.1

Сформульовані дитиною запитання до бібліотекаря.
Можливі варіанти відповіді:
• Чи прочитали ви всі книжки, які є у бібліотеці?
• Чи багато читачів приходять у бібліотеку щодня?
• Книжки на яку тему користуються попитом у
відвідувачів бібліотеки?
• А хто купує книжки до бібліотеки? Тощо.
Про павука, адже він не є комахою, бо має не 6 ніг, а вісім,
4 ПРО 4.3
а також про дощового черв’яка — він теж не комаха, а
представник червів.
Правильно утворений ланцюг живлення, де однією ланкою
4 ПРО 1.5
є комаха (на вибір учня).
4 ПРО 3.1
Висловлена позиція дитини (несхвальна чи схвальна) з
4 ПРО 4.1
чіткою її аргументацією.
4 СЗО 3.4
Можливі варіанти відповіді:
4 СЗО 3.1
4 СЗО 3.3
• Не схвалюю, бо чипси та газована вода не є
корисними, бо належать до фаст-фуду. Краще
споживати корисні продукти, наприклад, яблуко
або інші фрукти, моркву, твердий сир чи сирники.
• Не схвалюю, бо чипси та газована вода не є
корисними для здоров’я. Але, якщо так сталося,
що під рукою не виявилося кориснішої їжі, то один
раз можна й це з’їсти, адже це краще, ніж ходити
голодним. Проте зловживати фаст-фудом не
варто. Краще подбати про своє здоров’я і про те,
щоб мати яблуко чи сухофрукти, або горішки.
1) 256 : 2 = 128 (грн) коштує друга книжка
4 МАО 3.1
2) 256 + 128 = 384 (грн) коштують книжки
4 МАО 2.3
3) 384 + 65 = 449 (грн)
Вартість покупки з доставкою становить 449 грн.
Можлива відповідь:
4 ПРО 1.4
Є різні способи поширення рослин: вітром, водою,
тваринами або людьми, деякі рослини самостійно
поширюються.
За допомогою вітру поширюються плоди й насіння
кульбаби, берези, клена, тополя, “перекоти-поле” тощо.
Відкриття, які зробила дитина для себе під час вивчення
Формувальне
теми.
оцінювання на
Наприклад: відкрила для себе чудову книжку Яна Ларрі,
розвиток
навчилася читати маркування на паковваннях побутової
наскрізного вміння
хімії, довідалася про кубик Рубіка й навчилася складати
“критично оцінює
одну його грань, дізналася більше про міст Патона в Києві,
свої дії”, здійснює
знайшла старовинну праску в бабусі на горищі тощо.
самоаналіз
роботи.

Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 4 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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