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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. Назвіть справжнє ім’я Марка Твена.
2. Яке враження у вас склалося про Тома Соєра?
3. Чи був Том Соєр «Зразковим Хлопчиком»?
4. Як ставилися до Тома жителі містечка?
5. Які правила поведінки порушував Том Соєр?
6. Чи хотіли б ви мати такого друга, як Том Соєр?
7. Що Том обіцяв подарувати Джиму?
8. Кого Том і Беккі зустріли в печері?
9. Який скарб знайшли Том і Гек?
10. Чого не любив Том?
11. За жанром твір «Пригоди Тома Соєра» …
12. ЩоМері пообіцяла подарувати Томові, якщо він вивчить урок?
13. Назвіть цінності, що утверджуються у творі.
14. Визначте провідну думку твору «Пригоди Тома Соєра».
15. Як називав себе Том Соєр?



16. Хто є авторкою книжок про мумі-тролів?
17. Хто розповів мешканцям блакитного будиночка про комету?
18. Хто з героїв повісті «Комета прилітає» колекціонує поштові марки?
19. Де сховалася родина мумі-тролів від комети?
20. Хто з героїв справжній філософ, який постійно лежить у гамаку?
21. Як проблеми порушено у творі «Комета прилітає»?
22. Яка головна думка твору «Комета прилітає»?
23. Чому авторка назвала другу подорож друзів «ВеликоюМандрівкою»?
24. Які зміни відбуваються в довкіллі з наближенням комети?
25. Розкажіть, як відбувалося «велике переселення» персонажів.
26. Що допомогло персонажам здалати всі труднощі?
27. Яка таємниця була у Чмиха?
28. Як виглядала Хропся? Які риси характеру вона мала?
29. Як змінилася долина після прильоту комети?
30. Що врятувало родину мумі-тролів та їхніх друзів?
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