
Розважальна гра 

« Від реальності до казки – один крок» 
 

  
 

Справжня казка відрізняється тим,  

що ніколи не припиняється її зв'язок 

 із життям, тому що казка будується  

на ньому й до нього повертається. 

 

    Брати Гримм 
 

Цілі: виховувати  любов та інтерес до книги,зацікавити казками. 

 

Бібліотекар. Доброго дня,діти! Я рада зустрічі з вами на гостинах у народної 

казки.  

Добра, мудра, чарівна казка завжди була в пошані. Її із  задоволенням 

читають дорослі і діти. 

вони бувають різні: довгі й короткі, веселі й чарівні, написані автором або 

складені народом. Проте в усіх казок є одна спільна риса – мудрість. Ми з 

вами знаємо багато чудових українських народних казок.  

Які казки знаєте особисто ви?  

 Діти називають свої улюблені казки. 

 

Бібліотекар. Молодці. А тепер проведемо цікаву  розважальну  вікторину. 

1.Я від діда втік, від бабусі втік, але попереду ще головна перешкода. Як 

подолаю - обов'язково прибіжу привітати.  (Колобок) 

2. Як звали мишенят у казці «Півник і двоє мишенят» ? (Круть і Верть). 3. 

3. Ти мене, напевно, знаєш, якщо казочки читаєш. Працювала я у хатці,  

танцювала у палаці. Є така у мене звичка – десь губити черевички.   

(Попелюшка) 

4.Який брат одружився з царівною - жабою?   (Наймолодший) 

5. Що  забрав королевич у королівни у «Казці  про королевича та залізного 

вовка?»  (Перстень) 

6.Улюблений предмет двірника й Баби Яги. (Мітла) 



7.Героїня якої казки постійно скаржилися дідові, що вона голодна?  (Коза – 

дереза)  

8Хто такий пан Коцький? (Кіт) 

9.Як звали півника в казці « Колосок»? ( Голосисте горлечко )  

10.В чий будиночок забралася Коза-Дереза? ( Зайчика )  

11.Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня ?  

( Івасику-Телесику )  

12.Чим пригощала Лисичка Журавля? (Молочною кашею)  

13.Кого зробив дід із соломи? (Бичка)  

 14.Хто бігав наввипередки з їжаком? (Заєць )  

15. Кого купив дід на базарі за три копи? ( Козу-Дерезу)  

16.Який казковий герой народився з горошини? (Котигорошко)  

17.Яка тварина прикинулася неживою серед дороги? (Лисичка)  

18.Хто викрав Івасика-Телесика? (Змія )  

19.Хто прогнав Козу-Дерезу із зайчикової хатки? ( Рак)  

20.Як звати зеленого чоловічка з довгою бородою, який живе у пеньку? ( Ох)  

21.Назвіть улюблене взуття діда з казки Коза-Дереза?  

(Червоні чоботи)  

22.У якій казці битий небиту віз? ( Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат)  

23.Кого в казці «Рукавичка» називали іклан? (Кабана)  

24.Який бичок впіймав ведмедя? (Солом'яний бичок) 

25.Хто кричав : «Котику – братику, порятуй мене!» (Півник)   

26.Цар тварин. (Лев) 

27.Хто хотів спіймати Телесика? ( Змія) 

 
 



Бібліотекар. Так, це герої багатьох казок. Мені сподобалися , діти, ваші 

відповіді. Я бачу, що дуже розумні, кмітливі і так добре відповідали на 

запитання. Я вірю, що ви всі любите й шануєте книгу , адже книга – це наш 

порадник, учитель і друг. 
 
 

 


