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Різниця між звичайними тестами та креативними 

тестами з розмальовками за номерами:

ЗВИЧАЙНІ ТЕСТИ
Однотипні завдання спонукають 
дітей писати відповіді навмання, на 
кшталт :
1.а;
2.б,в,г;
3.-
Таким чином, мета тестів -перевірка 
знань - залишається недосяжною

КРЕАТИВНІ ТЕСТИ
виконання незвичних завдань 
стимулює виникнення наочних 

асоціацій і озволяє легше 
опанувати складний матреіал та 
заодно перевірити достовірність 

отриманих знань



ЩО ТАКЕ "РОЗМАЛЬОВКИ ЗА НОМЕРАМИ" 
ТА ЯК З НИМИ ПРАЦЮВАТИ НА УРОКАХ?

Отже, одна така 
розмальовка включає 
в себе: 
- Сторінку із 
запитаннями для учнів 
та власне малюнок ;
- Ключ-сторінка для 
вчителя ;
- Шаблон запитання, 
який можна 
редагувати.



 
12 запитань, що стосуються власне теми, 3 варіанти
відповідей, з яких лише одна правильна. Кожному
варіанту відповіді відповідає певний колір, а
правильна відповідь, допоможить розфарбувати
малюнок на звороті;
 Найголовніше те, що запитання та відповіді можна
підлаштувати (тести в форматі .pptx можна
редагувати) до рівня знань учнів. Як ніколи
доречним та зручними такі завдання стають під час
дистанційної форми навчання не лише для вчителів,
а для учнів.



 
Тести намагаюсь оформляти, аби вони мали естетичний
вигляд. Доцільно обираю шрифти та малюнки, які створюю
власноруч на графічному планшеті





 
Кожен тест передбачає і відповіді для вчителя  (ключ-сторінка)





 
Всі тести-розмальовки під час дистанційного
навчання можна пересилати учням в pdf
форматі, за допомогою Google Classroom, або
інших безпечних програм. Потім учні можуть
їх самостійно роздрукувати чи виконувати
завдання на мобільному пристрої/комп'ютері
(це розвиває й еко-свідомість  у дітей/ турботу
про довкілля)



ПЕРЕВАГИ
Учні більш зацікавлені у вирішенні поставленої цілі;
 З’являється більший інтерес до навчання, вивченя 
даної теми;
 Використовувати під час дистанційного навчання. 
Учням роздаю pdf формат, а вони надсилають  
відповіді і готову розмальовку в електронному 
варіанті, є безліч програм, де можна малювати в 
телефоні, чи на ноутбуці  (частомої учні  
використовують три, як – PaperOne, Draw 
Something, Paint Free, Paint);
 Легко та приємно перевіряти, адже бачиш 
старання кожного учня;
 Можна змінювати колір у відповідях, у кожного 
вийде свій малюнок, не ідентичний кожному, що 
підкреслює індивідуальність, відповідно і 
індивідуальний підхід;
 Можна залучати  учнів до створення  подібних міні- 
проєктів.

НЕДОЛІКИ
 Займає багато часу на виготовлення однієї 
розмальовки, але це того варте;
На роздруківку йде багато паперу, що не 
економічно. В умовах дистанційного навчання 
можна використовувати програми для 
малювання, на телефоні, чи на ноутбуці. 

 

Якщо говорити про ПЕРЕВАГИ та НЕДОЛІКИ  креитвних

тестів-розмальовок 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

РОЗМАЛЬОВОК ЗА 
НОМЕРАМИ

 Пам’ятайте, що розмальовок не повинно бути 
забагато, вони в жодному разі не можуть повністю 
заміняти уроки, а мають бути лише додатковим 
інструментом!
 Слід використовувати, в якості домашнього 
завдання, як перевірка знань з певної теми, 
додаткове завдання, під час дистанційного 
навчання, на відкритих уроках, гуртках 
природничого циклу або ж в кінці навчального 
року як повторення. 



ГЕОГРАФІЯ



ХІМІЯ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ВСЕ БУДЕ 
           УКРАЇНА!


