
У королівстві 
Г.-К. Андерсена

Снігова Королева



Місто Оденсе на острові Фюн, що на півдні Данії. 
Тут народився Г.-К. Андерсен. 

Фото О. Ніколенко



Тут жила сім’я Г.-К. Андерсена в м. Оденсе. 

Фото О. Ніколенко



Батько Г.-К. Андерсена був чоботарем, мати – пралею. 

Фото О. Ніколенко



Музей Г.-К. Андерсена в м. Оденсе

Фото О. Ніколенко



Він був високого зросту і вивищувався
над своїм часом духовно.

Фото О. Ніколенко



Витинанки Г.-К. Андерсена

Фото О. Ніколенко



Витинанки Г.-К. Андерсена

Фото О. Ніколенко



Дзеркала, дзеркала… 

Фото О. Ніколенко



У ратуші м. Оденсе Г.-К. Андерсену 
6 грудня 1867 р. присвоїли звання 
Почесний громадянин м. Оденсе.

Фото О. Ніколенко



1819 р. Г.-К. Андерсен переїхав із м. Оденсе
до м. Копенгагена.

Фото О. Ніколенко



Він хотів зробити кар’єру в Королівському театрі, бо 
мав чудовий голос.

Фото О. Ніколенко



Хоча Ганс-Крістіан не став великим актором, саме тоді він почав 
писати перші вірші й драматичні твори. Коли він став відомим, 

у Королівському театрі він читав свої казки.   

Фото О. Ніколенко



Із членами Українсько-данського товариства. 

Фото О. Ніколенко



Королівський палац 

Фото О. Ніколенко



Непохитні солдати королеви

Фото О. Ніколенко



У палаці Розенборг (м. Копенгаген)

Фото О. Ніколенко



У палаці Розенборг (м. Копенгаген)

Фото О. Ніколенко



У Королівському саду біля палацу Розенборг
(м. Копенгаген) 

Фото О. Ніколенко



Королева серця Г.-К. Андерсена –
оперна співачка Ієні Лінд.

Фото О. Ніколенко



Ганс-Крістіан Андерсен
«Снігова Королева»

В. Єрко. Ілюстрація до казки «Снігова Королева». 2000-і роки



Формуємо компетентності

Компетентності в галузі природничих 

наук, техніки і технологій. 

Математична компетентність. 

Екологічна компетентність. 

Культурна компетентність.  

Ніка Гольц. Ілюстрація до казки 



Новорічні й різдвяні персонажі 
різних країн світу

Санта-Клауса придумав у 1823 р. поет 

Клемент Кларк Мур у вірші «Візит 

Святого Миколая». Він же придумав 

і оленів Санта-Клауса. 



Дешер («Стрімкий») 

Денсер («Танцюрист») 

Пренсер («Гарцюючий») 

Віксен («Злісний») 

Комет («Комета»)

Кюпід («Купідон»)

Доннер (від нім. та голланд. «Грім») 

Блітсен (від гол. «Блискавка») 

Рудольф – олень із червоним носом



Що таке Скандинавія? Де вона знаходиться? 
Які країни до неї належать?



Скандинавія — регіон у Північній Європі, що характеризується

спільним етнокультурним спадком Північної Німеччини та взаємно

зрозумілими північно-германськими мовами.



Скандинавія охоплює

•у місцевому значенні – три королівства Данії, Швеції, Норвегії;

•в українському вжитку – широкий регіон (Нордичні країни);

Скандинавський півострів; Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія,

Ісландія, Фарерські острови, Аландські острови.



Не розглядаються як частина 

Скандинавії віддалені норвезькі 

острови Шпіцберген (Свальбард) та 

Ян-Маєн, а також Гренландія, яка є 

складовою частиною Королівства Данія.



Скаді – героїня скандинавської

міфології, крижана жінка-велетень,

покровителька мисливства, подорожніх,

богиня родючості в зимовій іпостасі.

Мері Х. Фостер. Скаді на полюванні. 1901 р. 



Скаді втілює лід, зиму. Її атрибути –лижі, лук. 
Вийшла заміж за Ньйорда, вони жили півроку в горах, 

півроку біля моря.

К.К. Петерс. Скаді. 2006 р. 



Образ Скаді, ймовірно, дав назву Скандинавії, 

а також став утіленням льодяної, крижаної 

діви, що надихала Г.-К. Андерсена. 

Sidhe Rose Graphics. Скаді



Л. Фрюліх. Ілюстрація до повісті Г.-К. Андерсена 

«Льодяна діва»

1844 р. – казка «Снігова Королева» 

Г.-К. Андерсена

1861 – «Льодяна діва» («Крижана 

діва») Г.-К. Андерсена 

В основі сюжету – холодний 

поцілунок льодяної жінки, через яку 

серце хлопчика стало крижаним. 



Дослідження
Якими є властивості льоду? 
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Проєкт
Де знаходяться льодовики і яку роль 

вони відіграють в житті планети? 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Дослідження художнього тексту
Де живе Снігова Королева?



«Вона поїхала, напевне, 

в Лапландію,—

відповіли голуби». 

Ніка Гольц. Ілюстрація до казки



Лапландія або Сапмі (фін. Lappi, швед. 

Lappland, норв. Lapland) – історико-

географічна область у Європі за полярним 

колом. Охоплює більшу частину Норвегії, 

частково Швецію, північ Фінляндії, 

Кольський півострів. 

Населення Лапландії – саами 

(лопарі, лапландці).



«Але її найулюбленіший палац коло Північного полюса, на 
острові, що зветься – Шпіцберген, – сказав північний олень». 



Шпіцберген або Свальбард

– норвезький архіпелаг у

Північному Льодовитому

океані на відстані 1300 км від

Північного полюса.
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«— Ах ви, бідолахи!—сказала лапландка.—

Вам ще далеко треба бігти. Доведеться

пройти миль сто, поки дістанетеся Фінляндії, 

де Снігова Королева живе на дачі і щовечора

запалює блакитні бенгальські вогні».

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Ніка Гольц. Ілюстрація до казки 



Сад Снігової Королеви

«За дві милі звідси починається сад Снігової Королеви, – сказала фінка». 

Які дерева там могли рости? Назвіть і опишіть їх. 



Дослідження Північного сяйва

«Ні, холодно, порожньо і пустинно було

завжди в залах Снігової Королеви. 

Північне сяйво спалахувало і світило

так правильно, що можна було точно 

розрахувати, коли світло збільшиться і

коли зменшиться».



«Дзеркало розуму»

«Посередині найбільшої пустинної

безконечної снігової зали було замерзле

озеро. Крига тріснула на ньому на тисячу

шматків, рівних і правильних, ніби це було

навмисне зроблено. Посередині озера сиділа

Снігова Королева, коли була вдома. Вона 

казала, що сидить на дзеркалі розуму і що

це єдине і найкраще дзеркало на світі». 



Гіпотеза

Спираючись на інтернет, висловіть припущення, у якому районі 

Фінляндії могло бути озеро Снігової Королеви. Як воно могло 

називатися і виглядати? Доберіть світлини.  

Озеро Інарі. Лапландія (Фінляндія). 



Яку відстань подолала Герда в пошуках Кая? 

1 миля (міжнародна) = 1609, 344 м

1 морська миля=1852 м

В Данії та Німеччині були встановлені власні милі: 1 миля = 7421, 5 м  

В. Єрко. Ілюстрація до казки. 2000-ті роки. 



Диявольське дзеркало
«Так ось, жив один лютий чорт. Він був дуже лютий, він
був сам сатана! Якось він був у дуже хорошому настрої, 

тому що зробив собі дивне дзеркало…».

В. Єрко. Ілюстрація до казки. 2000-ті роки. 



У слов’янській міфології – чорт. Має багато 

імен: сатана, біс, дідько, той, чорний, рябий, 

ідол, ірод, змій, диявол, проклятий, рогатий, 

лукавий, нечистий, куций, Гриць без п’ят, 

щезник та ін. У данському фольклорі – троль. 

О. Іонайтис. Ілюстрація до повісті 

«Ніч перед Різдвом» М. Гоголя 

Івар Рьоднінген. Троль. 



У данському фольклорі троль (Trolden) 

означає «ворожий дух». Він подібний на 

гнома, бо також є карликом і живе в горах. 

Але якщо гноми можуть бути як добрими, 

так і злими духами, то троль однозначно –

злий персонаж.

Йон Бауер. Гірський троль. 1904 р. 
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Тролінг – взаємодія в інтернет-просторі, 
націлена на провокацію, нагнітання 
конфлікту, знущання над іншими.

Carlos Ramirez (Whynne). Інтернет-мем із обличчям тролля
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Чим подібний і чим відрізняється 
тролінг від булінгу?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Як боротися з тролями?

НЕ ГОДУЙТЕ ТРОЛЯ!

Творче завдання. Створіть інструкцію 

по нейтралізації тролів. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


«Снігова Королева» без цензури

К. Бірмінген. Ілюстрація до казки 



Тролі проти Творця

«І тоді тролеві учні захотіли полетіти на 

небо, щоб поглузувати з янголів і самого 

Бога. Що вище вони злітали, то дужче 

кривилося й корчилося дзеркало від гримас 

– тролі ледве його втримували. Раптом 

дзеркало так затремтіло, що вирвалося з 

їхніх рук…» 

Ніка Гольц. Ілюстрація до казки. 



Про що співала Герда?

Троянди цвітуть,

І співає земля,

Ми скоро побачим

Христа-немовля!

К. Бірмінген. Ілюстрація до казки



Діти співали, взявшись за руки,

цілували троянди, дивилися на ясне

сонечко і розмовляли з ним. Їм

здавалося, наче то дивиться на них

саме Боже Дитятко!

В. Єрко. Ілюстрація до казки



Троянда у християнстві – символ Христа, 

його страждань, крові, жертви заради людей. 

Ікона «Незгасимий цвіт». Греція. 



Троянда – символ Богоматері, її 

безкінечної любові. 

Ікона «Троянда, що не в’яне ніколи». Афон



Троянди з’являються у ключові моменти казки. 

Фріц Зубер-Бюлер. 

Дівчинка з трояндами



Кай увесь тремтів і хотів був проказати 

молитву «Отче наш», проте в голові 

крутилася тільки таблиця множення… 

Рудольф Койву. Ілюстрація до казки. 1992 р.



Дівчинка побігла щодуху вперед. Назустріч ринув 
крижаний струмінь сніжинок, які мчалися просто на неї!.. 

Герда почала шепотіти «Отче наш»…

В. Єрко. Ілюстрація до казки.

2000-і роки



У яку гру грав 
Кай у палаці 

Снігової 
Королеви?



Кай грався плескатими крижинками, складаючи

з них різні фігури. Є така гра — складання

фігур з дерев’яних дощечок, вона зветься

китайською. Кай теж складав різні вишукані

фігури, але з крижин, і це називалося «льодова

гра розуму».

Танграм (піньїн, сім дощечок майстерності) 



Кай поглянув на Герду, і вона заспівала йому 

про троянди. Кай раптом заридав. Він ридав 

так довго й сильно, що скалка дзеркала 

витекла йому з ока разом зі сльозами. 

Ніка Гольц. Ілюстрація до казки



На осонні сиділа бабуся й голосно читала 

Євангеліє. Кай із Гердою глянули одне 

одному в вічі і згадали улюблену пісеньку 

про троянди. Так сиділи вони поруч, уже 

майже дорослі, але серцем ще діти, а 

надворі стояло літо – тепле, яскраве, 

благодатне літо. 

Ніка Гольц. Ілюстрація до казки



«Якщо ви не будете, як діти, не ввійдете 
в Царство Небесне». (Євангеліє від Матвія, 17)



Кінофільм «Снігова Королева»
(режисер Девід Ву, США, Велика Британія, Канада, 2002)



Кінофільм «Снігова Королева»
(режисер Девід Ву, США, Велика Британія, Канада, 2002)



Кінофільм «Снігова Королева»
(режисер Девід Ву, США, Велика Британія, Канада, 2002)



Кінофільм «Снігова Королева»
(режисер Девід Ву, США, Велика Британія, Канада, 2002)



Кінофільм «Снігова Королева»
(режисер Девід Ву, США, Велика Британія, Канада, 2002)



Кінофільм «Снігова Королева»
(режисер Девід Ву, США, Велика Британія, Канада, 2002)



Кінофільм «Снігова Королева» 
(режисер Карола Хаттоп, Німеччина, Фінляндія, 2014)



Кінофільм «Снігова Королева» 
(режисер Карола Хаттоп, Німеччина, Фінляндія, 2014)



Кінофільм «Снігова Королева» 
(режисер Карола Хаттоп, Німеччина, Фінляндія, 2014)


