
КВІТИ З ЯПОНІЇ

Японські народні казки





Сучасне м. Осака



Гора Фудзі



Золотий храм



Учні м. Осаки



Сучасна Японія

• високотехнологічна;

• відкрита до навчання; 

• традиційна; 

• комфортна для всіх і кожного. 



Постійний рух і 

турбота про людей 



Перше знайомство з Японією 

Мораль  і норми поведінки японців у 

прислів’ях і приказках



Хризантема втілює радість, а також

піднесення над вульгарним і сумним.

Для японців цей символ також означає 

гордість і обов’язок. 



м. Йокоґама



Японія – острівна країна, вона розташована на 

островах (майже 7000), що огинають східну 

частину Азії, на яких проживає 130 млн 

населення.



Умови життя і працелюбність 

японців 



Любов до праці – найбільша 

чеснота японців

Японські прислів’я про працю

• Той, хто намагається заробити, бідним не 

буде. 

• Якщо почекаєш, то будуть у плаванні й 

сонячні дні. 

• Відводити воду від свого рисового поля.

• Ловити тая на креветку (тай – риба із 

окуневих із вишуканим смаком).



Чесність японців 



Прислів’я про чесність

• Не зазирай у чужий будинок. 

• Доріг тисячі – правда одна. 

• Брудні гроші довго не зберігаються. 

• Кімоно на зуби не одягають.

• Краще бути чесним і бідним, аніж 

багатим, але нечесним. 



Риси, характерні для жінок Японії 

(скромність, неяскрава краса)



Шібуй – неяскрава, прихована краса

• Сакура в гірській ущелині.

• Хоч персикові й грушеві дерева себе не 

хвалять, але під ними стежки утоптують. 

• Красуня, яка всім годить, - не красуня. 



Риси, характерні для чоловіків Японії 

(шляхетність, громадський обов’язок, честь 

і доблесть, вірність слову) 



Прислів’я про чоловіків

• Самурай не змінює сказаного. 

• Поганий вчинок тисячу рі пробігає (рі –

3, 927 км)

• Самурай користується зубочисткою, 

навіть якщо не їв.

• Слово чоловіка як сталь. 

• Багатослів’я нездарного. 

• Зовні – даймьо, а всередині – нікчема. 



Ввічливість і простота



• Той, хто багато говорить, нічого не 

вартий.

• Дякуємо вам за вчорашню послугу й за 

всі інші. 



Ставлення до дітей



Прислів’я про дітей

Кохану дитину посилай у подорож.

Насіння, що не посіяли, не проросте.

Як ти до людей, так і вони до тебе. 

Погано вчиняєш – у дім не заходь. 



Традиційний дім японців



Традиційний дім японців



Національні герої казок Японії



Людина і природа – одне ціле

Момотаро. Японська іграшка



Поняття “національний колорит”



Свято рису в м. Сайтамі



Сила японця – у єдності  з іншими



Айві Ізард. Цифрова графіка. Момотаро та його друзі на шляху до 

острова демонів. Австралія. 2010 р.



Віктор Гаркуша. Ілюстрація до казки «Момотаро». 2014 р.



CLASSROOM 

УСНО
• Поділіть текст на частини, назвіть кожну з них.

• Як змінюється Момотаро від свого народження в

процесі зростання? Що допомагає йому в цій зміні?

• Який подвиг здійснив герой? У чому полягає секрет

його сили?

• Поясніть назву казки. Як назва пов’язана з

традиціями японців?



CLASSROOM 

АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

• Розкрийте стосунки людини й природи в казці

«Момотаро, або Хлопчик-Персик».

• Пригадайте українські або інші європейські

казки, у яких герой або героїня зустрічають

звірів і птахів. Порівняйте їх із казкою

«Момотаро, або Хлопчик-Персик».



CLASSROOM 

ПИСЬМОВО

• Напишіть продовження казки про Момотаро.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

• З допомогою Інтернету доберіть японські

прислів’я та приказки, що стосуються подій і

вчинків персонажів у казці «Момотаро, або

Хлопчик-Персик».



CLASSROOM 

ДОСЛІДЖЕННЯ
• З допомогою Інтернету та довідникової літератури

знайдіть інформацію про острови Японії. Які з них є

найбільшими? Як вони називаються? Які погодні

умови на них? Висловіть власне припущення, звідки й

куди йшов Момотаро боротися з чудовиськами. До

речі, японці вважають батьківщиною Момотаро

префектуру Окаяма. Там є навіть пам’ятник

персонажам казки. Як ви гадаєте, чому?



CLASSROOM 

ВАША ТВОРЧІСТЬ
• Манґа – різновид коміксів у Японії. Створіть у стилі

манґа власний комікс за сюжетом казки «Момотаро,

або Хлопчик-Персик».

ПРОЄКТ
• Підготуйте проєкт на тему «Традиційне вбрання

чоловіків і жінок у Японії». Доберіть світлини.

Розкажіть, у що могли бути вдягнені персонажі-люди

у творі (дід, баба, Момотаро). Назвіть елементи

їхнього вбрання.



CLASSROOM 

У КОМАНДІ

• Галерея фактів «Чи знаєте ви, що в

Японії…». Поділіться на групи, доберіть 1-2

цікавих факти про культуру і життя Японії в

давнину і в наш час (помешкання, їжа,

традиції, спосіб життя тощо). Підготуйте

стислі повідомлення в супроводі світлин або

презентацій.



CLASSROOM 

ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ

• Які традиційні свята українців пов’язані з 

природою, природними явищами? Розкажіть 

про одне з них. 

• Визначте подібність і відмінності ставлення 

українців і японців до природи. 

• Що корисного можна запозичити з Японії для 

нас, українців? 



Ідея відданого служіння та 

обов’язку (Іссумбосі) 
«Ґірі» – обов’язок того, хто служить вірно і чесно

Експонати Національного музею Уено



«Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик» 



Дякую за увагу!


