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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 2-3 авторів/авторок літературних казок.
2. Назвіть казкових персонажів, із яких варто брати приклад.
3. Визначте особливості літературних казок.
4. Коли і як виникла літературна казка в Європі?
5. Чим літературна казка відрізняється від народної?
6. Що сталося із зеркалом троля з казки «Снігова Королева»?
7. Який випадок змінив поведінку Кая?
8. Як Кай потрапив до палацу Снігової Королеви?
9. Чому Герда вирушила на пошуки Кая?
10. Які позитивні риси виявила Герда під час своєї мандрівки?
11. Назвіть цінності, що утверджуються в казці.
12. Що робив Кай у замку Снігової Королеви?
13. Що помітили в собі Герда і Кай, коли повернулися додому?
14. Що допомогло Каю позбутися уламків дзеркала?
15. Хто з героїв допомагав Герді під час мандрівки?
16. Яка головна думка казки «Снігова Королева» ?
17. Упізнайте героя: «…був білим і витонченим, як слонова кістка, а його кучері

були подібні на пелюстки золотого нарциса».



18. Хто врятував Хлопчика-Зірку в зимовому лісі?
19. Чим відрізнявся Хлопчик-Зірка від своїх названих братів?
20. Впізнайте героя/героїню казки: «…одяг був подертий, ноги були поранені камінням..., бо

спіткала велика біда».
21. Що сталося із зовнішністю Хлопчика-Зірки?
22. Ким була жебрачка, яку образив Хлопчик-Зірка?
23. Які небезпеки чекали на Хлопчика-Зірку під час подорожі?
24. Ким виявилися жебрачка і прокажений?
25. Яка головна думка казки «Хлопчик-Зірка»?
26. Цькування людей за будь-якою ознакою називається…
27. У чому велич людської краси за казкою «Хлопчик-Зірка»?
28. Як ви розумієте поняття внутрішня краса?
29. За яких обставин Чарлі знайшов «Золотий квиток»?
30. Що створив містер Вонка для індійського принца Пондівішни?
31. Хто працював на фабриці Вілі Вонки?
32. Які стосунки панували в сім’ї Бакетів?
33. Назвіть персонажів, які отримали золоті квитки.
34. Навіщо умпа-лумпи співали свої пісні?
35. Яка головна ідея твору «Чарлі та шоколадна фабрика»?
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