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Шановні ителі !
Зошит містить 9 діагностувальних робіт, які варто проводити на-

прикінці вивчення кожної теми. Діагностувальна робота дасть вам 
змогу з’ясувати, як діти засвоїли матеріал, та отримати об'єктивну 
інформацію про досягнення очікуваних результатів навчання, ви-
значених у Методичних рекомендаціях щодо оцінювання результа-
тів навчання учнів 1–4 класів закладів середньої освіти (наказ МОН 
№ 813 від 13.07.2021). 

Зручний бланк оцінювання розміщений на с. 34. Його можна ви-
різати із зошита та зберігати в учнівському портфоліо. 

У зошиті подано різні види робіт — усних (читання, аудіювання, 
інтерпретація) та письмових (списування, диктанти, перекази, 
творчі роботи), а також достатню кількість завдань з мовних тем 
(синоніми, антоніми, фразеологізми, частини мови, члени речення, 
будова слова). Тексти для аудіювання та диктантів ви можете читати 
дітям самостійно (с. 35–36) або ввімкнути аудіо, доступне за QR-кодом. 
Аркуш із текстами доречно вирізати з учнівських зошитів.

Унікальними є завдання, які допомагають учням редагувати 
власні тексти, а вчителям дають змогу оцінити це вміння окремо від 
уміння створювати письмове висловлювання.

Завершують кожну діагностувальну роботу рефлексія та бонусне 
завдання. Бонус ні завдання діти можуть виконувати за бажання 
вдома або на уроці, коли вчитель проводить індивідуальні чи групові 
співбесіди з учнями за результатами діагностувальних робіт. У бону-
сних завданнях ми пропонуємо систему роботи, яка навчить дітей 
складати кросворди. Створення мовних ігор — один з очікуваних ре-
зультатів навчання здобувачів освіти [2 МОВ 5-4.2-1]. Третьокласники 
залюбки розв’язують та створюють кросворди, тож ці завдання будуть 
для них додатковою мотивацією в користуванні цим зошитом.

Подолати хвилювання і повірити у свої сили учням та ученицям 
допоможуть підбадьорливі репліки персонажів. 

Бажаємо вам ефективних уроків!



Тема 1. Подорожуємо і відкриваємо світ

2

Діагностувальна робота  1
1. Послухай оповідку Всеволода Нестайка “Про комарика Зюзю”. 

Обери правильні відповіді на запитання. 

 ☼ Куди комарики полетіли на прогулянку? 

	 А До парку.

	 Б До річки. 

	 В До лісу.

 ☼ Що говорила дітям Комарія Комарівна?

	 А Досліджуйте!

	 Б Не розлітайтеся!

	 В Шукайте павутиння!

 ☼ Як Зюзя опинився в павутинні?

	 А Вирішив дослідити його і випадково заплутався.

	 Б Звернув зі шляху і втрапив у липкі тенета.

	 В Його хитрістю заманив Павуло Павулович.

 ☼ До якого висновку спонукає оповідка?

	 А Варто дослухатися до тих, хто дбає про твою безпеку.

	 Б Кожен відповідає лише сам за себе.

	 В Хто влаштовує пастку іншим, сам у неї втрапить.

2. Придумай і запиши свій заголовок до твору, який ти послухав / послухала. 

Прояви 
вигадливість!

Пам’ятай: заголовок  
має бути коротким 
і влучним.
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Замовляйте комплект робочих зошитів для 3-го класу:
 (067) 504 5022, (050) 761 7259
 books@dvsvit.com.ua

Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 ☼ Робочий зошит № 1 

 ☼ Робочий зошит № 2

 ☼ Зошит для діагностувальних 
робіт 

 ☼ Навчальний зошит 
з інформатики

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Тренажер з правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2

 ☼ Зошит з розвитку 
мовлення 

 ☼ Зошит для 
діагностувальних робіт

КЛАС

https://svitdovkola.org/zoshyty/3klas?ref=um3-Tema-1-um3-DR.pdf
https://svitdovkola.org/zoshyty/3klas?ref=um3-Tema-1-um3-DR.pdf



