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Міфи та легенди, перекази .   Продовжити речення 

1. У міфах розповідається про богів… , (духів, героїв, надприродні сили, які брали участь у 

створені світу). 

2. Покровитель Руської землі, бог сонця … (Дажбог). 

3. Бог, який подарував людям плуг і навчив хліборобства … (Сварог). 

4. Перун – бог… (грому і блискавки, бог війни і миру). 

5. Твори «Про зоряний віз», «Чому пес живе коло людини?», «Неопалима купина» належать 

до … (легенд). 

6. Про походження сузір’я Віз розповідається у творі … («Про зоряний Віз»). 

7. В основі легенди лежить … (прикрашена вигадка про реальні історичні події). 

8. Про історичні події та народних героїв розповідається у … (переказах). 

9. Під час прийому  хлопця в запорозькі козаки він повинен був … (варити кашу). 

 

Казки народні.  Дати відповіді на питання 

1. Що покладено в основу казки? (захоплива розповідь про вигадані події) 

2. Якими словами починаються казки? ( жили-були дід та баба, був собі один чоловік) 

3. Які магічні числа зустрічаються в казках? (3,7,9,12) 

4. Від кого небіж ( казка «Про правду й кривду») дізнався про біди в королівстві? (від чортів, 

що зібралися під деревом) 

5. Що мав зробити пан із гілочки, яку передала йому Маруся (казка «Мудра дівчина»? (гребінь, 

гребінку і днище) 

6. Кому віддав сина чоловік у науку (казка «Ох»)? (лісовому царю Ох) 

7. Що поклала баба у торбу розумним синам («Летючий корабель»)? (білі паляниці та печене 

порося) 

8. Чому цар спочатку не хотів віддавати свою доньку заміж за дурня («Летючий корабель»)? 

(бідно одягнений) 

9.  З ким дурень пішов у баню («Летючий корабель»)? (із Морозко з соломою) 

10. Яким було останнє завдання царя («Летючий корабель»)? ( поставити на ранок полк 

війська) 

 

Літературні казки.  Іван Франко «Фарбований лис» Стверджую або заперечую 

1. Батька Івана Франка звали Яків  (так). 

2. У гімназії Франко вивчив 5 мов (так). 

3. Лиса звали Микола (ні). 

4. У діжі була фарба синього кольору (так). 

5. Мавпа Фрузя вистригла три жміньки волосся у вовка, щоб зняти переполох (так). 

6. З словами Лиса, його виліпив Святий Миколай із небесної глини (так). 

7. Лис Микита, зробившись царем, продовжував ходити на лови (ні). 

8. Лис найбільше боявся дощу (так). 

9. Коли викрився обман, звірі вигнали Лиса із лісу (ні). 

 

Василь Королів – Старий «Хуха – Моховинка». Дати коротку відповідь 

1. Хуха народилася не весною, … (влітку) 

2. Хухи, які живуть по проваллях та скелях , звуться … (печерницями) 

3. Чого не люблять усі Хухи? (вогкого) 

4. Що побудувала собі Хуха –Моховинка між корінням великої сосни? (хатку) 

5. До кого побігли Хухи, щоб покликати на допомогу? (Лісника) 

6. Після втрати будиночка Хуха поселилася у (хліву) 

7. Дівчинка приходила до хліва , щоб доїти… (кіз). 
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8. Хто покликав дітей на допомогу козі Лисці? (Хуха) 

9. Куди влучив гостряк сокири Моховинці? (в ніжку) 

10. Хухи – добрі й не пам’ятають … (лихого) 

 

Теорія літератури Закінчити речення  

1. Мова дійових осіб твору – це … (мова  персонажів). 

2. Прозовий твір, в основу якого покладено захопливу розповідь про вигадані події, - це … 

(казка). 
3. Дійова особа, про яку розповідається протягом усього твору і характер якої розкрито 

найповніше , - це …(головний персонаж). 

4. Опис зовнішності персонажа в літературному творі – це … (портрет). 

5. Співзвучне закінчення рядків – це … (рима). 

6. Поєднання кількох віршованих рядків, об’єднаних однією думкою, інтонацією та способом 

римування – це …. (строфа). 

7. Порівняння істоти чи предмета з іншою істотою чи предметом називається … (порівняння) 

8. Стисли, поетичний вислів, що треба відгадати , у якому зашифровано якийсь предмет чи 

явище – це … (загадка) 

9. Короткий стійкий народний вислів із повчальним змістом, що виражає закінчену дімку – це 

… (прислів’я) 

10. Загадка, відгатку на яку можна прочитати за першими літерами кожного рядка – це … 

(акровірш) 
11. Влучний вислів, який не виражає закінченої думки й не має повчального змісту – це… 

(приказка) 
12. Дійові особи, які виконують у творі допоміжну роль і допомагають висвітлити характер 

головного персонажа - … (другорядні персонажі) 

 

Василь Симоненко Відповісти на питання 

1. Як називалася краса-країна із казки «Цар Плаксій та Лоскотон»? (Сльозолий) 

2. Скільки дітей було у царя Плаксія? (три дочки, три сини) 

3. У чому носив сміх дядько Лоскотон? (В розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх) 

4. Якого кольору було волосся у Лоскотона? (русе) 

5. Що пообіцяв Плаксій у нагороду за піймання  Лоскотона? ( дочку в дружини) 

6. Хто упіймав Лоскотона? (капітан Макака) 

7. Яке ім’я нареченої капітана Макаки? (Нудота) 

8. Де поснули вартові під час весілля? ( у траві) 

9. Від чого помер цар Плаксій? (від сміху) 

10. Що сталося із капітаном Макакою після звільнення Лоскотона? (з’їв себе із переляку) 

 

Галина Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» 

1. Який подарунок на день народження бабусі хотіла зробити Аля? (вишити рушник) 

2. Якого кольору ковпачок був на голові у маленького чоловічка (карлика Недочеревика)? 

(червоного) 
3. Яке повне ім’я Алі? (Галя) 

4. Чому дівчинка не могла попити води з колодязя? ( відро було без дна) 

5. Що дав Недороль Алі? ( ключ) 

6. У чому була написана інструкція по перенесенню? (чарівній книзі) 

7. Як називалася чарівна книга? (Справаномер) 

8. О котрій годині мала відбутися страта Алі? ( о12 год) 

9. Де Аля сховала шолом Першого Недорадника? (під подушки Недороля Десятого) 

10. Чим дівчинка домальовувала Недоладька? (вуглинкою) 

11. Що подарувала мережана шкарпетка Алі? (вишитий рушник для бабусі) 

12. Яку першу справу доробила Аля, коли повернулася додому? (домалювала Першого 

Недорадника) 
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