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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. Що таке вірш?
2. Назвіть види пейзажу.
3. Які пейзажі є у вашій місцевості?
4. До якого жанру належить твір «Про коника та цвіркуна»?
5. Коли співає цвіркун?
6. Хто в гаю замовкає опівдні?
7. Художнє означення, яке надає образу додаткових емоційних відтінків – це…
8. Які пори року описує у своїй поезії Дж. Кітс?
9. На скільки частин можна поділити вірш «Про коника та цвіркуна»?
10. Сформулюйте основну думку поезії «Про коника та цвіркуна».
11. Які картини ви уявили в процесі читання поезії «Про коника та цвіркуна»?
12. Що кожен із нас може зробити для збереження природи?
13. Порівняйте світ природи і світ людей. У чому вони подібні?
14. Хто став першим англійцем, який отримав Нобелівську премію в галузі

літератури?
15. Чому тигр полював на Мауглі?



16. Назвіть основні ознаки оповідання.
17. Пригадайте першу зустріч Мауглі з мешканцями джунглів.
18. Хто виховував і навчав Мауглі?
19. Чому автор дав Мауглі таке дивне ім’я?
20. Як Мауглі прийняли до Зграї?
21.Що означала червона квітка для мешканців джунглів?
22. Який вираз із твору про Мауглі став крилатим?
23. Охарактеризуйте Лобо.
24. Яку нагороду обіцяли за голову Лобо?
25.Що зробив техаський мисливець Теннерей?
26. Як Лобо оберігав зграю від пасток?
27. Які емоції викликало у вас оповідання про Лобо?
28. Який епізод справив на вас найбільше враження? Чому?
29. Чи змінювалося ваше ставлення до Лобо під час читання твору?
30. Чого навчає історія про Лобо?
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