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І РОЗДІЛ. З НАРОДНОГО ДЖЕРЕЛА

СВІТ НАРОДНИХ КАЗОК

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ

Їжак та заєць. Українська народна казка

1. Казка — це …

а) невеликий віршований твір повчального змісту;
б) народна оповідь про звичайні і незвичайні події 

та персонажів;
в) стислий опис предметів чи явищ, за яким їх тре-

ба впізнати, відгадати.

2. З’єднай стрілками слова та їх пояснення.

Лишень —          довга заглибина в землі,
         проведена плугом.

Наввипередки —         неспокій, хвилювання,
         турбота.

Борозна —          тільки.

Клопіт —          намагання випередити
         один одного в чомусь.

3. Добери і запиши слова, подібні за значенням (синоніми).

Нива, 
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4. Добери і запиши слова, протилежні за значенням (анто-
німи).

Співати — 

Нечемний — 

Голодний — 

5. Запиши риси характеру героїв казки.

Їжак — 

Заєць — 

6. Випиши речення, яке є головною думкою казки.

7. Пронумеруй план казки.

 Змагання.

 Зустріч на полі.

 Суперечка.

 Не смійся зі слабшого.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
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Лисиця та рак. Українська народна казка

1. Твір «Лисиця та рак» — це …

а) казка про тварин;
б) чарівна казка;
в) побутова казка.

2. Запиши риси характеру героїв казки.

Лисиця — 

Рак — 

3. Поясни значення слів.

Косовиця — 

Підібгати — 

4. Добери і запиши антоніми.

Сміятися — 

Гострий — 

Правда — 

5. Визнач і запиши тему і основну думку казки.

Тема. 

Основна думка. 
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Про Оха-чудотвора. (Скорочено). Українська народна 
казка

1. Що є характерним для чарівних казок?

2. Запиши зачин казки.

3. На кого перетворювався дідів син?

4. Добери і запиши синоніми.

Швидкий, 

5. Добери і запиши антоніми.

Дорого — 

Старий — 

6. Що перемагає в казках?

7. Склади і запиши план казки.


