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Доміно потрібно роздрукувати на цупкому папері,
акуратно вирізати, ретельно перемішати картки й розділити
порівно між учасниками. За потреби учнів можна об’єднати
в команди або групи.

Розташовувати доміно потрібно логічним ланцюжком.
Кожну картку, як і в звичайному доміно, розподілено

навпіл. На одній частині написано слово, речення, правило
чи запитання, у свій хід учень/учениця уважно дивиться на
картку і знаходить серед своїх ту, яка підходить логічно,
тобто містить словесну відповідь чи картинку.

Першим/першою ходить той/та учасник/учасниця, у
якого/якої є слово «СТАРТ».

Після того, як картка зі словом «ФІНІШ» зайняла своє
місце на ігровому полі, гра завершується.

Виграють ті учні/учениці, які використали всі свої доміно.
Гру підготувала вчителька

Базильська Надія Михайлівна
Зображення з вільного доступу мережі Інтернет
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Чому фольклорні

твори не мають

одного автора?

СКАРБНИЦЯ 

НАРОДНИХ 

КАЗОК

Бо створював їх

народ, тобто

колективний автор

У народних казках 

люди намагалися…

…пояснити 

залежність свого 

життя від сил 

природи, тварин, 

рослин

й усього, що їх 

оточувало

За змістом і 

художніми

особливостями

казки поділяють на 

три види:

про тварин, 

чарівні, соціально-

побутові

Народна казка – це 
епічний сюжетний

твір про вигадані

події та явища, які

сприймаються

й розповідаються як 

реальні

Японська народна 

казка

«Момотаро, або 

Хлопчик-Персик»

Базильська Н.
РОЗДІЛ І

1



Про що казка

«Момотаро, або

Хлопчик-

Персик»?

Які риси характеру 

мав Момотаро?

Слухняний, 

радісний, добрий, 

працьовитий, 

кмітливий, 

сміливий

2. Хлопчик 

всередині персика

3. Момотаро 

відправляється 

підкорювати 

Острів Чудовиськ

План до казки

1. Дід та баба 

мріють про дитину

4. Друзі Момотаро
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Зображення 

працьовитості, 

кмітливості, 

сміливості, ставлення 

до природи в образі 

Момотаро та перемога 

добра над злом



5. Перемога над 

Чудовиськами
6. Винагорода 

Момотаро

Як ріс хлопчик?Як Момотаро 

переміг чудовиськ?
Момотаро ріс як на 

дріжджах: з'їсть одну 

чашку рису – стає

вищим, з'їсть другу –

стає ще вищим. 

…він перетворився в 

прегарного юнака. 
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«Та фазан кинувся

дзьобати їм очі своїм

довгим дзьобом, 

мавпа – дряпати

обличчя кігтями, а 

собака – кусати за 

ноги». 

«Наш Момотаро 

найсміливіший у 

Японії!» –

радіють батьки, 

бо син не осоромив 

честь свого дому і 

свого роду

Хто був збирачами 

фольклору в 

Німеччині?



Брати Ґрімм
Який 

найцінніший 

скарб

нації вони 

захищали?

майже однакові 

сюжети 

трапляються в 

різних народів 

світу

Мандрівні сюжети –
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Усну народну 

творчість

Назва казки 

«Пані 

Метелиця» 

німецькою 

мовою звучить 

як…

«Фрау Холле»До якого різновиду 

казок належить

«Пані Метелиця»? 

Чарівно-

побутова

казка

Казка побудована

на основі…
…антитези Реальний 

світ у казці



Чарівні предмети 

у казці

«…мусила 

виконувати всю 

хатню роботу»; 

«…щодня…пряла 

доти, поки їй 

нитка прорізала 

пальці до крові»

Базильська Н.
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брама, з якої 

ллється 

золотий дощ, 

смола, 

подушки,

з яких йде 

сніг

Ледащиця

« Дійшовши до печі й 

почувши, як хліб 

кричить… відповіла: 

«Тільки мені й охоти 

бруднитися біля 

тебе!»

Мачуха, 

рідна дочка, 

падчірка,

півень

Яка тема казки?

Розповідь про 

ставлення 

батьків до 

рідних і 

нерідних дітей

Історія про те, як 

зло було покаране, 

а добро, милосердя 

і працелюбність –

щедро нагороджені

Казковий світ у 

творі «Пані 

Метелиця»

Пані Метелиця, 

піч, яблуня

Падчірка 


