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Доміно потрібно роздрукувати на цупкому папері,
акуратно вирізати, ретельно перемішати картки й розділити
порівно між учасниками. За потреби учнів можна об’єднати
в команди або групи.

Розташовувати доміно потрібно логічним ланцюжком.
Кожну картку, як і в звичайному доміно, розподілено

навпіл. На одній частині написано слово, речення, правило
чи запитання, у свій хід учень/учениця уважно дивиться на
картку і знаходить серед своїх ту, яка підходить логічно,
тобто містить словесну відповідь чи картинку.

Першим/першою ходить той/та учасник/учасниця, у
якого/якої є слово «СТАРТ».

Після того, як картка зі словом «ФІНІШ» зайняла своє
місце на ігровому полі, гра завершується.

Виграють ті учні/учениці, які використали всі свої доміно.
Гру підготувала вчителька

Базильська Надія Михайлівна
Зображення з вільного доступу мережі Інтернет
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ЛІТЕРАТУРНІ 

КАЗКИ СВІТУ

Що поєднує 

літературні й 

народні казки?

Де народився

Ганс-Крістіан 

Андерсен?

Базильська Н.
РОЗДІЛ 2

1

Народні й 

літературні

Які ви знаєте 

різновиди казок

за походженням?

Події наближені до 

реальності; 

персонажі наділені 

індивідуальними

рисами;

національний 

колорит

Боротьба добра і зла; 

випробування 

персонажів;

чарівні предмети 

та явища

У чому 

полягає 

специфіка 

літературної 

казки?

Як звали казкаря, 

у творах якого 

діють

Дюймовочка, 

Русалонька, Еліза,

Принцеса на 

горошині, Герда?

Ганс-

Крістіан 

Андерсен

Чудовий голос, 

вміння

декламувати й 

ставити п’єси

Які здібності 

допомогли 

письменнику

отримати роботу в 

Королівському 

театрі?



Яку різдвяну 

традицію 

започаткував 

Андерсен? 

Кожного року до 

Різдва виходила 

його нова книжка

Герда
Куди потрапили 

шматочки від 

дзеркала?

Як звали головну 

героїню казки 

«Снігова Королева»?

Які квіти нагадали 

Герді про Кая?
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Оденсе

В око та серце 

Каю

Як бабуся-

чаклунка змусила 

героїню забути про 

мету своїх 

пошуків?

Розчесала волосся 

гребінцем

Як героїня 

дісталась до 

палацу Снігової 

Королеви?



У чому, на думку 

Андерсена, полягає 

найбільше диво?

Сила любові
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Краса У казках йдеться 

про події, 

пов’язані зі 

стражданнями 

людей та їхнім 

духовним 

відродженням

Що допомогло Каю 

позбавитись скалок?

Яке значення має 

назва збірки 

«Гранатовий 

будиночок»?

Оскар Вайлд
Хто з письменників  

говорив 

про себе:

«Я не англієць, 

я ірландець…»?

Що Оскар Вайлд 

цінував понад усе?

У лісі дроворуби 

побачили, як 

упала…



Білий і 

витончений, як 

слонова кістка

Базильська Н.
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Кого побачили 

дроворуби, коли 

розгорнули плащ?

Яким ріс хлопчик?

Пішов шукати маму

Яку зовнішність 

мав Хлопчик-

Зірка на початку 

казки?

Що робив хлопець, 

коли побачив 

жебрачку вперше?

Що вирішив 

зробити Хлопчик-

Зірка після того, 

як став 

потворним?

Кидав каміння, 

знущався

Гордим, 

жорстоким та 

егоїстичним

Які тварини 

залишилися з 

хлопцем, коли він 

заснув у лісі?
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Чому врода 

повернулася до 

хлопця?
Який перший 

добрий вчинок 

зробив хлопчик?

Якого письменника 

назвали на честь 

дослідника

Амундсена?

Роальд Дал Хлопчик змінився, 

покаявся, став 

добрим

Випустив зайця з 

пастки

Які види спорту 

любив Роальд Дал?

Крокет, плавання, 

футбол

З якою родиною 

читачі 

знайомляться

на початку 

повісті-казки

«Чарлі і шоколадна 

фабрика»?

Родина

Бакетів
Скільки дітей 

потрапило на 

фабрику?

Жаба і гадюка



Одну плитку на 

день народження

Віллі Вонка
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Хто був власником 

шоколадної 

фабрики?

Умпа-лумпи

Яка ідея 

повісті-

казки  

«Чарлі і 

шоколадна 

фабрика»?

Якими є 

провідні 

риси 

характеру 

Чарлі?

Як часто Чарлі 

отримував плитку 

шоколаду?

Хто співає 

повчальні пісні?

Доброта, людяність,

повага і любов 

до рідних

Головне в житті –

гарні й дружні 

стосунки в родині
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