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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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СИЛА 

ТВОРЧОЇ 

УЯВИ 
Який псевдонім 

використовував 

Е.-Т.-А Гофман 

для перших творів?

Йоганн Крейслер

Базильська Н.
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Ернст-Теодор-

Амадей Гофман 
Як звали митця, 

в особі якого 

поєдналися 

письменник, 

художник і 

композитор?

На яких музичних 

інструментах умів 

грати 

Е.-Т.-А Гофман?

Якими були 

захоплення 

письменника?

Музика, 

малювання, театр 

На органі, 

скрипці, гітарі 

та арфі

Різдво
Коли відбувається 

дія казки 

«Лускунчик…»?

Хто подарував 

дітям Лускунчика?



Що зробила 

Марі, коли в 

Лускунчика 

зламалася 

щелепа?

Поклала в

лялькове ліжко, 

щоб Лускунчик 

швидше одужав

Хрещений

Скільки голів мав 

Мишачий король?

Базильська Н.

2

Із ким 

розпочав 

битву 

Лускунчик

опівночі?

Мишачий корольДе 

опинилися 

Марі і 

Лускунчик

після 

перемоги?

Лялькове королівство

Які чудеса 

відбувалися 

різвяної

ночі?

Ляльки оживали

Яке вбрання 

подарували батьки 

Марі?



Який предмет 

допоміг Марі 

врятувати 

Лускунчика під час 

битви з мишами?

Кракатук
Який горіх 

міг 

повернути 

красу 

принцесі? 
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Що подарував 

Лускунчик Марі на 

знак перемоги над 

Мишачим 

королем?

Чим закінчується 

казка? 

Весілля
Сім золотих корон Чого начає казка

«Лускунчик і 

Мишачий король»?

Як звали брата 

Марі?
Фріц



Вірити в диво 

і творити добро,

бути сміливим

і рішучим,

вірним і відданим

Як звати 

американську 

письменницю, 

яка вигадала гру 

в радість?
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Елеонор Портер

Про кого йдеться в 

романі «Полліанна»?

Кому письменниця

подарувала 

примірник роману 

«Полліанна» на знак 

великої пошани і 

вдячності?

Своїй 

бабусі

Меріон

Про дівчинку-

сироту, яка вміла 

радіти життю й 

щиро навчала 

цього всіх довкола 

себе

Весела, привітна, 

навчила всіх 

грати в радість

Полліанна
Хто першим/

першою 

висловив свою 

підтримку 

Полліанні?

Ненсі
Хто пізнав/

пізнала 

родинне щастя 

завдяки 

Полліанні? 
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Хто завдяки 

Полліанні 

помирився з 

тіткою Поллі?

Хто отримав 

новий дім і 

родину завдяки 

Полліанні?

Де поселила тітка 

Поллі свою 

племінницю, коли 

та переїхала 

до неї?

Джон Пендлтон

Джиммі

Тітка Поллі

ГорищеСкільки років 

Полліанні?

Що здивувало

міс Поллі, 

коли дівчинка 

отримала травму?

Кількість 

відвідувачів
Хто зустрів 

Полліанну на 

вокзалі?



Милиці
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Що у валізі 

Полліанни 

займало 

найбільше місця?

У чому полягає 

сенс гри

в радість?

Що  Полліанна 

отримала в 

подарунок замість 

ляльки?

У будь-якій 

ситуації потрібно 

знаходити привід 

для радості

Як гра Полліанни 

змінила мешканців 

міста?

Вони стали цінувати 

те, що в них єЯк називав 

Полліанну 

Джон Пендлтон?

Сонячна дівчинка

Ненсі й Тімоті


