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Гра “Хрестики-нулики”



Хрестики-нулики

Хрестики-нулики — гра 
для двох гравців.

На кожному ході гравці 
ставлять O чи X. 

Гравець, який розмістив 
три відповідних знаки 
в горизонтальному, 
вертикальному чи 
діагональному ряду, 
виграє партію. 



Літературознавчі 

“хрестики-нулики”

(Узагальнення та 

систематизація вивченого 

навчального матеріалу)



Загальні правила роботи в групі

• Ми поважаємо права власні й інших.

• Ми ніколи не сміємося з чужих помилок.

• Ми маємо право на помилку, бо ми вчимося за 
допомогою своїх помилок.

• Ми ділимося матеріалами та думками.

• Ми завжди допомагаємо членові групи, якщо 
він/вона попросить. 

• Ми слухаємо, що нам хочуть сказати інші та, якщо 
треба, запитуємо.

• Ми цінуємо старання інших.

• Ми робимо свою частину роботи й намагаємося 
зробити її якнайкраще.



Портретна галерея перекладачів



Портретна галерея перекладачів
М.Лукаш     М.Рильський        І.Франко П.Куліш М.Зеров

Є.Тимченко А.Кримський  М.Старицький      М.Бажан

Г.Кочур Б.Тен А.Содомора          Ю.Лісняк        Паламарчук



ЗНАЙДИ МЕНЕ



ЧОРНА СКРИНЬКА



ЧОРНА СКРИНЬКА
Час безпощадний до всього. 

Не пожалів він і прекрасну 
статую Венери Міллоської.

Хоча в цієї скульптури не 
збереглися руки, вченим 
вдалося вияснити не тільки 
те, як вони були розміщені, 
а навіть і те, що Венера 
тримала в руках.

В одній руці у Венери, як у 
справжньої жінки-красуні 
було дзеркало. 

У чорній скриньці знаходиться 
те, що Венера тримала в 
іншій руці. 



ЧОРНА СКРИНЬКА



ЧОРНА СКРИНЬКА

Яблуко розбрату



ЧОРНА СКРИНЬКА
Афінський герой Тезей прибув 

з Афін для того, щоб 
перемогти напівлюдину, 
напівдика Мінотавра. 

Донька критського царя 
Міноса допомогла Тезею 
знайти вихід із лабіринту, 
де жило чудовисько, 
подарувавши йому якусь 
річ. 

У чорній скриньці лежить те, 
за допомогою чого Тезей 
знайшов дорогу з 
лабіринту. Назвіть цю річ.



ЧОРНА СКРИНЬКА



ЧОРНА СКРИНЬКА

Клубок ниток



Clip Maker

Clip Maker – одна з 
номінацій 
Всеукрїанського 
таланту комп'ютерних 
талантів “Golden bait”. 

До участі 
допускаються як 
відеопраці, так і 
анімація, створена в 
будь-якому 
графічному пакеті.



Буктрейлер – сучасна форма 

реклами книги
Всі ми звикли до звичайного способу  зацікавити книгою -

книжкової виставки. Це коли книги красиво стоять на поличках. 

Але зараз з'являються все нові і нові форми роботи в бібліотеках. 
Спочатку це були віртуальні виставки, а тепер це буктрейлер. Що ж це 
таке?

З англійської book - це книга, trailer - тягач, причіп, призначений 
для перевезення вантажів. Дослівний переклад: тягнути книгу на 
причепі. 

А простіше кажучи, буктрейлер - це короткий відеоролик за 
мотивами книги, кліп по книзі. Основне його завдання - яскраво і 
образно розповісти про книгу, зацікавити, заінтригувати читача, 
спонукати до читання.







ПІНГ-ПОНГ

Один з найпопулярніших видів спорту у світі. 
Гра полягає в перекиданні м’яча ракетками 



ПІНГ-ПОНГ

Капітан кидає м’ячик 
комусь із гравців 
протилежної команди. 

Той, хто ловить м’ячик, 
відповідає на запитання. 

Якщо відповідь не 
правильна, відповідає 
той, хто його задавав. 

Учасник кидає м’ячик 
гравцю з протилежної 
команди….. 



ПІНГ-ПОНГ

Один з найпопулярніших видів спорту у світі. 
Гра полягає в перекиданні м’яча ракетками 



ДЕТЕКТИВНЕ БЮРО

Детектив - людина, 
слідчий, який 
використовує 
речові докази і 
дедуктивний 
спосіб мислення 
для розв’язання 
завдання, яке 
стоїть перед 
ним.

Упізнай героя за 
описом його 
одягу чи вигляду 



Поетична хвилинка



Поетична хвилинка

Ліна Костенко



Поетична хвилинка

Спіши до мене, Музо, поспіши.

Ти зорями намилувалась досхочу.

Прилинь і запали незаснучу свічу,

Нехай горить у стомленій душі.

Людмила Романенко



Колесо Фортуни

Колесо Фортуни , — це 
концепція у 
стародавній та 
середньовічній 
філософії про мінливу 
природу долі. Колесо 
належить 
богині Фортуні, яка 
його крутить 
випадковим чином, 
змінюючи 
розташування людей 
на колесі — деякі 
отримують 
страждання, деякі 
винагороди. Фортуна 
на всіх малюнках 
зображують жінкою, 
часто з пов'язкою на 
очах, яка крутить 
колесо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0


Колесо Фортуни
№ Зміст запитання Кі-сть балів

1 Яку необхідну для себе річ придбав Геракл, здійснивши перший 

подвиг, - подолавши страшного немейського лева?

1 бал

2 На одному із малюнків у Кам'яній Могилі зображено змію, мамонта і птаха. 

Що означає цей малюнок? 

3 бали

3 «За моїми спостереженнями, пори року на острові треба було поділяти не на 

зимову та літню, як у нас Європі, а…». А як, на думку Робінзона, треба 

поділяти пори року на острові? 

1 бал

4 «Він товстішав з кожним днем… Матроси посміхалися. Вони знали, у чому 

річ». У чому річ? 

1 бал

5 «Браття, дивіться, адже їх тільки двоє: один – старий каліка, що одурив нас, 

завівши сюди, а другий – щеня, якому я ладен своїми руками вирвати серце». 

Як звали «старого каліку» і «щеня»? 

1 бал

6 Що спільного між оповіданням Р.Бредбері «Усмішка» та фільмом 

«Термінатор»? 

1 бал

7 Що спільного між «Різдвяною піснею у прозі» Ч.Діккенса Та сучасним 

кінофільмом «Один удома»? 

1 бал

8 Інженер Лебеф побудував перший підводний корабель з подвійним корпусом. 

Якого письменника він назвав співавтором свого винаходу?

1 бал



Monument

Скульптурна 

споруда, 

призначена для 

увічнення пам'яті 

людей, подій, 

об'єктів, 

персонажів, іноді 

тварин.

Скульптура Посейдона в 

Копенгагені



Monument

Для команди “Читайлики” Для команди 

“Шукачі пригод”



Monument

Пам'ятник пірату Джону 
Сільверу в м. Ейськ 
(Краснодарський край)

Пам'ятник 

“Товстий і тонкий”

м.Таганрог



Головоломка

Завдання, для розв'язання 

якого потрібна кмітливість



Головоломка



Головоломка

Астрід Ліндгрен Крістіна Нестлінгер



Продовжте речення…

• Мені найбільше запам’ятався  твір…

• Я переживав за долю героя…

• Листа хотів би написати….

• Серед усіх письменників  я б 

познайомився….

• Улітку я буду продовжувати читати 

твори….

• Я хочу більше дізнатися про….

• Мій успіх на уроці – це…



за

заснування 

байкарського 

мистецтва



за

найкращі різдвяні 

подарунки



за

роман, який можна 
було б назвати 

гімном 
можливостям 

людини



за

застереження про 
майбутнє бездуховного 

науково-технічного 

прогресу



за

надзвичайну  любов 

до життя



Колірна мініатюра



Колірна мініатюра

• Зелений колір – гармонійний 

комфортний стан.

• Жовтий колір – спокійний і рівний стан.

• Червоний колір – тривожний стан.



Домашнє завдання

• Опрацювати ст. 252-253 підручника

• Скласти кросворди і оформити їх: 

І варіант – до теми “Людські стосунки”

ІІ варіант – до теми “Сучасна література”

• Намалювати ілюстрацію до улюбленого 

твору, підібрати цитату, яка б 

відповідала зображуваному.


