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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. Розкажіть про фантастичні перетворення персонажів і речей у творі «Лускунчик і Мишачий
король».

2. Визначте провідну думку твору «Лускунчик і Мишачий король».
3. Коли відбувалися події у творі «Лускунчик і Мишачий король»?
4. Лускунчик - це ...
5. Який предмет допоміг Лускунчикові перемогти?
6. Пригадайте ознаки казки. Які казкові елементи є у творі «Лускунчик і Мишачий король»?
7. У які моменти ви найбільше хвилюввлися за персонажів твору «Лускунчик і Мишачий

король»?
8. Опишіть першу зустріч Марі й Лускунчика.
9. Опишіть сцену битви Лускунчика з мишами.
10. Скільки Дросельмаєрів діють у казці?
11. Який подарунок дітям приніс хрещений?
12. Що допомоглоМарі врятувати Лускунчика від мишей?
13. Яку казку розповів хрещений Марі?
14. Корону якого замку отримала Марі?
15. Як звали улюблених ляльок головної героїні?



16. Сюжети для своїх творів Елеонор Портер, за її словами, брала з …
17. Метою написання оповідань, за словами письменниці, було…
18. Що трапилося з батьками Полліанни?
19. Чому міс Полі погодилася взяти дівчинку під свою опіку?
20. Назвіть правила гри, яку придумала Полліанна.
21. Із ким Полліанна затоваришувала в містечку?
22. Як змінила гра Полліанни мешканців міста?
23. За що вперше в будинку тітки Поллі було покарано дівчинку?
24. Які проблеми порушила авторка у творі «Полліанна»?
25. Які ідеї утверджує Елеонор Портер у творі?
26. Поясніть слова міс Поллі: "Мені не цікаво, що сказав твій тато… Ти маєш

запам'ятати одну річ, але раз і назавжди: ніколи не говори зі мною про
твого батька!" Про яку рису характеру свідчать ці фрази?

27. Які добрі справи зробила Полліанна?
28. Опишіть головну героїню твору Е. Портер.
29. Які основні риси американців втілено в образі Полліанни?
30. Як гра Полліанни може допомогти нам у реальному житті?
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