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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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У ВИРІ 

ЗАХОПЛИВИХ 

ПРИГОД Які відомі твори

написав

Марк Твен?

«Пригоди

Тома Соєра», 

«Пригоди Гекльберрі 

Фінна», «Принц і 

злидар», «Янкі

при дворі короля 

Артура»

Базильська Н.
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1

Семюель-Ленггорн 

КлеменсЯке 

справжнє 

прізвище 

Марка 

Твена?

Про двох 

хлопчаків–

вигадника і 

фантазера Тома 

Сойєра та його 

друзів

Про що ми 

дізнаємося в 

«Пригодах Тома 

Соєра»?

Чому Том ненавидів 

понеділки?

Із ким заручився 

Том Соєр?

Бо треба було 

йти до школи За що тітка часто 

карала Тома?

Беккі Течер 
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Він порушував 

правила 

поведінки

Які правила були 

неприйнятними в 

школі, 

де навчався Том?  

Тілесні 

покарання 

школярів

Який скарб

знайшли хлопчики? Як Том Соєр 

планував 

витратити 

знайдені гроші?

Що тітка 

змусила робити 

Тома в суботу?

Які причини 

вигадував Том, 

аби не йти до 

школи?

Розхитаний зуб, 

гангрена
Ким уявляв себе  

Том під час гри?



Субота Яку винагороду 

отримав Том від 

тітки Поллі за 

побілений паркан?

Кого найбільше 

боявся Том Соєр? Що подарували 

Томові в недільній 

школі директор і 

суддя? 
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Індіанець Джо Де ночував Гек, 

коли втік від 

вдови Дуглас? 
Що Том і Беккі 

їли в печері, 

поділивши 

навпіл?

У який 

день 

тижня 

Том білив 

дощаний 

паркан? 

Гроші потрібні, 

щоб одружитися з 

Беккі 



Туве 

Янсон 

Як звати фінську 

письменницю,

відому авторку 

дитячих творів, 

“літературну маму” 

мумі-тролів?
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Які ідеали  

сповідували родині 

Янсонів?Ідеали свободи, 

відповідальності, 

любові й вірності 

одне одному

Коли 

авторка 

вперше 

намалювала 

Мумі-

троля?

Яких персонажів 

немає в повісті  

«Комета 

прилітає»? 

У дитинстві, як 

карикатуру на брата 

Негативних 

персонажів Небесне тіло,

туманна пляма з 

яскравим ядром і 

хвостом, що 

світиться – це 

Чого навчає цей 

твір?

У будь-яких складних 

ситуацях залишатися 

оптимістом, зберігати 

спокій, бути готовим 

прийти на допомогу, 

уміти радіти зі 

звичайних речей

«Весільний 

коровай»



Хто грає на 

гармоніці, дає 

корисні поради, 

розповідає про 

рубіни?
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Хто збирає 

марки,

рятує Мумі-

троля та його 

друзів?

Комета

Хто знаходить 

таємний шлях до 

печери? 

Чмих

Нюхмумрик

Гемуль

Мумі-

тато

Мумі-

мама

Хто гарна 

господиня, 

яка піклується 

й хоче 

нагодувати всіх?

Хто побудував 

Дім і став 

найвідомішим 

письменником 

Мумі-долу?

Хто любить 

прикраси й носить 

на ніжці 

браслетик? 



Обійнявшись, усі 

забилися в 

найдальший 

закуток печери, 

слухали, як щось 

гримотить по 

ванні. Що це було?

Де герої 

зібралися, 

щоб їсти 

торт?
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Метеоритний дощЧого навчає цей твір?

У чому 

переконують 

пригоди 

маленьких героїв?

Велика сила –

дружна родина! 

Бути дружними, 

допомагати одне 

одному, адже саме 

так можна пережити 

всі негаразди й 

перемогти всіх 

ворогів

Куди вирушили 

Мумі-троль разом 

із Чмихом?

Обсерваторія 

Хропся


