
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС

За підручником авторського колективу під керівництвом О. Ніколенко

(К.: ВЦ «Академія», 2022)



Гру підготувала вчителька Базильська Надія Михайлівна

Зображення з вільного доступу мережі Інтернет

Правила гри
Учні/учениці ( їх можна об’єднати в кілька команд) по черзі

кидають кубик і своїми фішками роблять ту кількість кроків, яка
випала. Кожен кружечок має цифру, за якою ховається
запитання. Якщо учень/учениця відповідає на нього, то стає на
цю цифру, а якщо не знає відповіді, то повертається на
попереднє місце. Виграє той/та, хто першим дійшов/дійшла до
фінішу, тобто правильно відповідав/відповідала на запитання.

Якщо учень чи учениця потрапляє на цифру, правильна відповідь на
питання якої вже прозвучала, то відповідатиме на питання
найближчої цифри.
Бонуси:
• якщо натрапили на «4» або «14» і правильно відповіли, то маєте

можливість перейти відразу на «7» або «17;
• якщо натрапили на «27» і не відповіли, то переходьте не на

попереднє місце, а на «23»;
• окрім того, можна отримати +1 хід або ж пропустити хід.



1. Які казки ми вивчили?
2. Назвіть героїв чи героїнь вивчених казок, із яких варто брати приклад.
3. Назвіть три основні види казок.
4. Пригадайте 1-2 чарівні предмети, про які йдеться в народних казках.
5. Чим славиться Японія? Які давні японські традиції ви знаєте?
6. Якими рисами характеру наділений Момотаро?
7. Назвіть друзів Момотаро.
8. Яка їжа допомагала Хлопчику-Персику швидко рости?
9. Що подарував дід Момотаро, коли хлопчик вирушив на Острів

Чудовиськ?
10. У чому полягала суперсила Момотаро?
11. Назвіть цінності, що утверджуються в казці.
12. Складіть загадку про героїв казки.
13. Як би ви змінили фінал казки «Момотаро, або Хлопчик-Персик»?
14. Розкажіть про стосунки людини й природи в казці.
15. Які корисні звички можна запозичити в японців?



16. Які сюжети називаємо мандрівними?
17. Яке значення діяльності братів Ґрімм?
18. Чому падчірка стрибнула в криницю?
19. Кому належать ці слова: «А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся в мене…

Найкраще дбай про постіль, стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки…»?
20. Чого навчає казка «Пані Метелиця»?
21. Які риси характеру падчірки тобі сподобалися?
22. Кому допомагала падчірка на шляху до Пані Метелиці?
23. Чому лінивиця зазнала невдачі?
24. Хто сповіщав про те, що дівчата повернулися додому?
25. Доберіть кілька синонімів до слова «метелиця».
26. Яка головна думка казки «Пані Метелиця»?
27. Що хотіла отримати кожна дівчина, перебуваючи в Пані Метелиці?
28. Чому заробітки дівчат з казки «Пані Метелиця» відрізнялися?
29. Назвіть 5 нових слів, значення яких ви дізналися, вивчаючи казки.
30. Вивчені казки представляють культуру (країн)...



Пропусти
хід

+1 
хід



Фігурки 




