
План проведення тижня  

по зарубіжній літературі 

10.12.2018                            14.12.2018 
Понеділок . 

. Росія  
Відкриття тижня. 

Пушкін. « Казка про мертву царівну та сімох богатирів.» 

М.Булгаков. Роман « Майстер та Маргарита». 

 1 клас .В гостях у героїв казок.  

 

 

Вівторок  

Данія. 
Виставка малюнків з творів Г.К.Андерсена. 

 

 

Середа  

Індія . 

 Д.Р.Кіплінг. «Мауглі». 

8 клас. Інтелектуальна гра « Ерудит». 

Літературний турнір. 5 клас. 

Літературна вікторина ( за твором Р.Кіплінга « Мауглі») 

 

 

Четвер 

Франція. 
 Ш.Перро. « Попелюшка» 

 

 

 

П'ятниця  

Німеччина. Р.Е.Распе.  

« Дивовижні пригоди подорожі й бойові подвиги барона Мюнхаузена.» 

Відгадай казку. 4 клас. 

Підведення підсумків тижня 

Підготовка повідомлення на лінійку. 

 

 



 

 

П'ятниця 

Німеччина 

Р.Е.Распе. 
«Дивовижні пригоди подорожі й бойові подвиги барона Мюнхаузена.» 

1.У якій країні народився письменник? 

2. Чим займався , крім того, що писав? 

3. Куди таємно виїхав? 

4. Де вперше з'явилися записи про подвиги барона Мюнхаузена? 

5.Де Распе видав свою книгу? 

6.Хто ще, крім Распе, писав про барона Мюнхаузена? 

7.Чи існував барон Мюнхаузен насправді? 

8. Де він жив? 

9.Коли стали відомі імена авторів «Пригод про барона Мюнхаузена»? 

10.Як у Німеччині зберігається пам'ять про барона Мюнхаузена? 

11.Що таке пам’ятник – фонтан? 

12.Чому обидва письменники не називали за життя свої прізвища? 

 

Пригоди барона Мюнхаузена. 

1. У яких країнах побував герой? 

2. У яку пору року опинився барон Мюнхаузен у Росії? 

3. З якого оповідання рядки: « Маленький дідок з довгим носом сидить 

біля каміна» 

4. Яка назва оповідання , у якому барон Мюнхаузен приборкав коня? 

5. Чим зшивав лікар дві половини коня? 

6. На чому ще, крім коней, подорожував барон Мюнхаузен? 

7. Що допомогло героєві вибратися з болота? 

8. Скільки разів на день рибина з кораблями пила воду? 

9. Яка частина корабля допомогла вибратися з черева рибини? 

10. У якому морі знаходилися барон Мюнхаузен і друзі, коли врятувалися 

від рибини? 

11. Хто пояснив героєві , як вони опинилися у Каспійському морі? 

12. Який художній засіб використав Распе у своєму творі? 

 



                                                   Вівторок 

Данія. 

Г.К.Андерсен. 
1. Країна, у якій народився письменник? 

2. Професія батька Г.К.Андерсена. 

3.Професія матері. 

4.Рідне місто письменника. 

5.Чому Андерсен покинув рідне місто? 

6. Назвіть п’ять казок Г.К.Андерсена. 

7. Як оцінили в Данії творчість письменника? 

8. Якій літературній героїні споруджено пам’ятник» 

9. Кого нагороджують Золотою медаллю Андерсена? 

10. Яка казка Андерсена складається з 7 оповідань? 

 

Казки Г.К.Андерсена. 

1. У якій казці йдеться про дзеркало та його осколки? 

2. Який злий персонаж створив чарівне дзеркало? 

3.Квіти, що про них часто згадується у казці «Снігова королева». 

4.Прекрасна та ніжна , але з криги? Хто це? 

5.  У чому сила Герди? 

6.Хто прислав китайському імператорові штучного солов'я? 

7.Скільки разів поспіль співав штучний соловей? 

8.Що було найдорожчою нагородою для справжнього солов'я? 

9. « Вона одягла на себе золоту корону . в одній руці тримала золоту 

шаблю , в другій – пишний прапор?» 

10. Яка ідея казки «Соловей» 

 

Казка Андерсена « Снігова королева»  

1. Титул героїні. 

2. Матеріал, з якого було зроблено її серце. 

3. Ім’я дівчинки, що перемогла зло. 

4. Результат протиборства Снігової королеви з Гердою.  

5. Головна риса характеру Снігової королеви. 

6. Хто це : «бідний, нерухомий, наче неживий» 

 

                                                       

 



                                                         Середа 

Індія 

Д.Р.Кіплінг « Мауглі». 
1. Країна, у якій народився письменник? 

2. Яка трагедія сталася з Кіплінгом у дитинстві? 

3. Країна, чиїм письменником є Кіплінг? 

4. Яка назва газети , у якій працював Кіплінг? 

5. Як були відзначені літературні заслуги письменника? 

6.Про кого зазвичай писав Кіплінг? 

7. Як називалися гори, де жила вовча зграя? 

8. Що в перекладі означає слово Мауглі? 

9.Як звали маму Мауглі? 

10.Справжнє ім'я хлопчика. 

11.Що допомогло Мауглі врятувати своє життя? 

12. Що було причиною того, що Мауглі вирішив , що він помирає? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Четвер 

Франція 

Ш.Перро « Попелюшка» 
1. У якій країні жив та працював Ш.Перро? 

2. Яку домашню тварину увіковічив письменник своїми казками? 

3. Хто з героїв  казок Ш.Перро проспав 100 років? 

4. Інше ім'я Попелюшки? 

5. З якої країни були привезені прикраси для сестер Попелюшки? 

6. Яких тварин фея перетворила у коней? 

7. Яку поважну особу похилого віку в королівському палаці на балу 

вразила краса Попелюшки? 

8. Чим частувала Попелюшка своїх сестер на балу? 

9. Ім'я сестри Попелюшки? 

10.Що таке ліврея? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Понеділок 

Олександр Пушкін 
1. Де народився Пушкін? 

2. Хто в його родині був письменником? 

3. Чого навчила Олександра Сергійовича бабуся? 

4. Де часто проводив свій час письменник у дитинстві? 

5. Кого найбільше любив поет? 

6. Хто із російських письменників подарував Пушкіну свій портрет з 

написом «Переможцю – учневі від переможеного вчителя» 

7. За жанром « Руслан і Людмила» - це… 

8. Скільки казок є у Пушкіна? 

9. Назвіть 5 казкових героїв із вступу до поеми « Руслан і Людмила» 

10.  Хто розповідає про казкові дива у Вступі до поеми «Руслан і 

Людмила». 

11. Яка назва казки,  в якій діють Гвідон,царівна Лебідь? 

12. Хто найнявся на службу за три щиглі в рік? 

 

Знавець казок Пушкіна 

1. У кого перетворювалася царівна Лебідь князя Гвідона , щоб той 

таємно відвідав «царство славного Салтана». 

2. Яким словами починається « Казка про рибалку і рибку» 

3. З якими словами звертався рибалка до золотої рибки? 

4. Що промовляв Балда з докором , розраховуючись з попом? 

Казка про мертву царівну і сімох богатирів. 

1. Про кого автор пише «вередлива, гордовита, злослива». 

2. Кому належать слова: « Ти . царице, повсякчас 

За людей усіх миліша 

І рум'яна, і біліша. 

3. Наречений чарівник. 

4.Який посаг цар давав за донькою? 

5.Коли зникла царівна? 

6.Як впізнали богатирі , що перед ними царівна? 

7.До кого звертався Єлисей , шукаючи царівну? 

8. Як звали собаку богатирів? 

9. Що це : І рум'яне , й духовите, 

Медом сповнене ясним? 

10.Звідки богатирі дізналися про горе? 

11. У якій труні поховали царівну? 

12. Хто з героїв помер від люті? 


