
Експрес-тест «Трудова діяльність дошкільників у ЗДО» 

 

1.Яку компетенцію педагоги формують у дітей під час спільної трудової діяльності?  

а) Ігрова компетенція.  

б) Діалогічна компетенція.  

в) Сенсорно-пізнавальна компетенція.  

г) Предметно-практична компетенція.  

2.Під час реалізації якої освітньої лінії за Базовим компонентом дошкільної освіти 

формують інтерес та повагу до різних професій ?  

а) Освітня лінія «Особистість дитини».  

б) Освітня лінія «Дитина в соціумі».  

в) Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі».  

г) Освітня лінія «Дитина у світі культури».  

д) Освітня лінія «Гра дитини».  

е) Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».  

є) Освітня лінія «Мовлення дитини».  

3.Яку діяльність не відносять до видів праці дитини?  

а) Самообслуговування.  

б) Господарсько-побутова праця.  

в) Праця в природі.  

г) Праця на ділянці.  

д) Ручна праця.  

4.Діяльність, спрямована на задоволення повсякденних особистих життєвих потреб 

— це…  

а) Самообслуговування.  

б) Господарсько-побутова праця.  

в) Праця в природі.  

г) Ручна праця.  

5.Яка діяльність не є традиційною формою організації праці дітей в дошкільному 

навчальному закладі?  

а) Доручення.  

б) Самообслуговування.  

в) Чергування.  



г) Колективна праця.  

6.Які види доручень виділяють за способом організації виконавців?  

а) Колективні, підгрупові, індивідуальні.  

б) Групові та індивідуальні.  

в) Групові, підгрупові, індивідуальні.  

г) Індивідуальні, парні, колективні.  

7.Для дітей якого віку запроваджують таку форму організації праці, як чергування?  

а) Третього року життя.  

б) Четвертого року життя.  

в) П’ятого року життя.  

г) Шостого року життя.  

8.З якого віку і як часто організовують колективну працю дітей?  

а) З раннього віку 2-3 рази на місяць.  

б) З четвертого року життя раз на тиждень.  

в) З п’ятого року життя 2 рази на місяць.  

г) З шостого року життя 1-2 рази на тиждень.  

9.Який вид праці застосовують, коли дитина пере ляльковий одяг, дрібні дитячі 

речі?  

а) Самообслуговування.  

б) Господарсько-побутова праця.  

в) Праця в природі.  

г) Ручна (художня) праця.  

10.Який вид праці застосовують, коли дитина виготовляє іграшки-саморобки, 

сувеніри, вітальні листівки?  

а) Самообслуговування.  

б) Господарсько-побутова праця.  

в) Праця в природі.  

г) Ручна (художня) праця.  

 

 


