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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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СЛУХАЄМО 

ГОЛОСИ 

ПРИРОДИ

Яку професію 

отримав Джон Кітс?

На скільки 

логічних частин 

можна умовно  

поділити вірш 

«Про коника та 

цвіркуна»?

Базильська Н.
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Джон КітсЯк звали 

англійського 

поета, який 

написав вірш

«Про коника та 

цвіркуна»?

Опис природи Хірург
Що таке пейзаж?

Що таке епітет?

Протиставлення  

у вірші «Про 

коника та 

цвіркуна» - це…

Художнє 

означення,

яке надає образу 

додаткових 

емоційних 

відтінків

Антитеза



Пісні коника

та цвіркуна

Яка головна думка 

вірша «Про коника 

та цвіркуна»?

Людина і природа –

єдине ціле

«Поезія землі не 

вмре ніколи…

Поезія землі не 

оніміє…»

Краса природи 

вічна

Які пори року 

описує у вірші

Дж. Кітс?
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Що у творі 

Д. Кітса є символом 

життя? 

Який настрій 

вірша?

Оптимістичний
Літо і зима Як звали 

англійського 

письменника,  який 

написав збірку 

оповідань

«Книга джунглів»? 



Яку мову, окрім 

англійської, знав 

Дж.-Р. Кіплінг?

Підтримували Хіндустані
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Хто став головним 

героєм 

збірки оповідань 

про тварин

Дж.-Р. Кіплінга?

Чого хлопчик 

навчився у 

джунглях?

У якій країні

Дж.-Р. Кіплінг 

провів частину свого 

дитинства? 

Джозеф-Редьярд 

Кіплінг 
Індія

Мауглі

Як батьки юного 

Дж.-Р. Кіплінга

ставилися до його 

захоплення 

літературою?

Якими є 

провідні риси 

характеру 

Мауглі?

Сміливість, 

рішучість,

допитливість,

доброта



Витягав колючки

з лап

Базильська Н.
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Що приховувала 

Багіра?

Хто був головним 

ворогом Мауглі?

Де вирішувалася 

доля людського 

дитинчати?

Сліди від ошийника
Як Мауглі 

допомагав своїм 

братам-вовкам?

Про кого з 

персонажів сказано: 

«…робить різні 

капості, розносить 

плітки»?

Що означає 

ім'я Мауглі? 

Табакі

Мауглі навчився у 

природи мудрості 

й мужності
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Чому люди

найбільше 

розчарували 

Мауглі?

На Зборах Племені Яким є Головний 

закон джунглів?

Чого навчає історія 

про Мауглі?Бути вірним

у дружбі, 

сміливим

і чесним,

поважати природу

Не дотримувалися 

Законів

«Ми з вами однієї 

крові — ви і я»

Як звали 

канадського митця, 

який писав твори 

і малював картини 

про вовків?

Ернест Сетон-

Томпсон Який суспільний 

рух заснував

Ернест Сетон-

Томпсон?

Скаути Що стало 

основою сюжету  

оповідання 

«Лобо –

володар 

Курумпо»?



Назва річки

Бланка

Базильська Н.
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Як звали 

подругу Лобо?

Вогнепальна

зброя

Як Лобо ставився 

до людей?

Як Лобо оберігав 

зграю від пасток?

Яку винагороду 

було оголошено 

за голову Лобо?

Трагічна доля 

незвичайного 

вовка Лобо,

здібності якого 

вражали людей

Звідки походить 

назва долини 

Курумпо?

Чого найбільше  

боявся Лобо?

Тисяча доларів Уникав зустрічей

з людьми, 

не нападав на них



У перекладі з 

іспанської мови 

Лобо – це…

Базильська Н.

7

Хто розповідає 

історію про Лобо?

Чого навчає нас 

повість «Лобо»?

Як мисливцям 

вдалося 

спіймати Лобо?

Що відчули 

фермери, 

коли побачили

пораненого Лобо?

Через білу 

вовчицю

Бланку

Велетень

Оповідач
Повага

Любові до 

природи, сили 

духу, мужності, 

мудрості та 

вірності дикої 

тварини

Чув їх нюхом, 

обходив довкола


