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Вулик ідей

«Дюймовочка»
1. Як добра чаклунка допомогла жінці, яка дуже хотіла, 
щоб у неї народилася дитина?
а) Дала їй маленьку дівчинку в люльці;
б) дала їй чарівну паличку;
в) дала їй чарівне ячмінне зерно.

2. Чому Дюймовочці дали таке ім’я?
а) Тому що так називалося місто, в якому вона наро-

дилася;
б) тому що вона на зріст була не більше дюйма;
в) тому що так вирішила добра чаклунка.

3. Із чого добра жінка зробила Дюймовочці озеро?
а) З тазу;
б) з корита;
в) з тарілки.

4. Із чого був зроблений човник?
а) Із цукеркового фантика;
б) з пелюстки тюльпана;
в) зі шкаралупи волоського горіха.

5. Хто потягнув колиску зі сплячою 
Дюймовочкою?
а) Жаба;
б) Горобець;
в) Щур.

6. Хто допоміг Дюймовочці втекти від 
жаби та її сина, нареченою якого вона по-
винна була стати?
а) Метелики, які перенесли її на берег;
б) маленькі Рибки і Рак, який перерізав сте-

бло листка латаття;
в) жабенята, які влаштували для неї місток із 

латаття.
7. Хто підхопив Дюймовочку з листка латаття 
і поніс у ліс?
а) Горобець;
б) великий Метелик;
в) Хрущ.

8. Чому Хрущ вирішив прогнати Дюймовочку?
а) Тому що вона не вміла готувати їжу;
б) тому що решта комах сказала, що вона слабень-

ка, тоненька і зовсім некрасива;
в) тому що вона почала сміятися над його зовніш-

ністю.
9. Де впродовж літа мешкала Дюймовочка?
а) Під великим листком лопуха;
б) у мишачій норі;
в) у дуплі.

Олена Голяк, вихователь
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10. Хто дав притулок Дюймовочці, коли наступила піз-
ня осінь і все листя з дерев облетіло?
а) Кріт;
б) Польова миша;
в) Хом’як.

11. Кого сватала в чоловіки Дюймовочці Польова ми-
ша?
а) Ховраха;
б) Бобра;
в) Крота.

12. Кого знайшла Дюймовочка в підземній галереї, 
яку прорив Кріт між своєю норою і норою Польової 
миші?
а) Горобця;
б) Ластівку;
в) Снігура.

13. Як Ластівка віддячила Дюймовочці за те, що та 
врятувала їй життя?
а) Принесла солодких фруктів із теплих країн;
б) подякувала;
в) перенесла Дюймовочку в теплу країну.

14. Кого Дюймовочка побачила в чашці квітки?
а) Метелика, який допоміг їй пливти по річці, коли во-

на рятувалася від Жаби;
б) принца ельфів;
в) Мурашку.

«Принцеса на горошині»
1. Чому принц ніяк не міг одружитися?
а) Тому що він шукав найкрасивішу принцесу;
б) тому що він шукав справжню принцесу;
в) тому що він був капризний.

2. Якою була погода, коли у двері замку постукала 
принцеса?
а) Світило яскраве сонце;
б) ішов мокрий сніг;
в) лив дуже сильний дощ.

3. Як королева вирішила перевірити, справжня ця 
принцеса чи ні?
а) Поклала принцесі одну маленьку горошину під 

двадцять перин і матраців;
б) почала ставити їй хитрі запитання;
в) запросила принцесу пообідати й уважно дивила-

ся, як та поводилася за столом.
4. Як принцеса провела ніч на своєму ліжку з двадця-
ти матраців і перин із лебедячого пуху?
а) Дуже добре виспалася;
б) уві сні впала з ліжка;
в) усю ніч не могла стулити очей, оскільки їй здавало-

ся, що вона спить не на пухових матрацах, а на камінні.
5. За цією казкою виходить, що справжня принцеса — 
це:
а) дуже добра дівчина;
б) дуже ніжна дівчина;
в) дуже красива дівчина.
А ви як вважаєте, якою повинна бути справжня прин-

цеса?

«Гидке каченя»
1. Мама качка подумала, що останнє яйце, що не ви-
лупилося, — це яйце:
а) куряче;
б) гусяче;
в) індиче.

2. Як оцінила Жирна іспанська качка це несхоже на ін-
ших каченя?
а) Не помітила, що воно якось відрізняється від всієї 

решти каченят;
б) сказала, що воно дуже красиве;
в) сказала, що воно велике і недоладне, одним сло-

вом, гидке каченя.
3. Як зустріли Гидке каченя решта мешканців пташи-
ного двору?
а) Усі з радістю прийняли його, пригощали найбіль-

шими зернятками;
б) його клювали, штовхали і дратували не тільки кач-

ки, але навіть і кури;
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в) ніхто не звертав на нього жодної уваги, і каченя за-
ймалося своїми справами: шукало зернятка і черв’яків, 
пило воду з корита.
4. Куди потрапило Гидке каченя, коли втекло з пташи-
ного двору?
а) У будинок до господарів;
б) на сусідній пташиний двір;
в) на болото, де мешкали дикі качки.

5. Куди вирушило Гидке каченя після того, як на болоті 
було влаштоване полювання на диких качок?
а) Спробувало повернутися додому на пташиний 

двір;
б) сховалося у закинутій заячій норі;
в) дісталося маленької убогої хатинки, де мешкали 

Бабуся, Кіт і Курка.
6. Чому Гидке каченя вирішило залишити будиночок 
Бабусі, Кота і Курки?
а) Тому що два гусаки, які пролітали мимо, запропо-

нували летіти йому з ними на ставок;
б) тому що воно не могло нести яйця, як Курка, і си-

пати іскрами, як Кіт; усі вважали його дармоїдом;
в) тому що йому просто стало нудно і воно вирішило 

пошукати цікавіше місце.
7. Де врешті-решт оселилося Гидке каченя?
а) На березі озера;
б) у закинутому сараї;
в) на болоті.

8. Яких гарних птахів, які плавали по озеру, помітило 
Гидке каченя?
а) Гусей;
б) лебедів;
в) лелек.

9. Хто підібрав Гидке каченя, яке примерзло до льоду, 
і відніс його до себе додому?

а) Хлопчики-рибалки;
б) мисливець, який проїжджав мимо озера;
в) селянин.

10. Де зимувало Гидке каченя?
а) У будинку селянина;
б) на озері;
в) у лісі.

11. Чому величаві білі птахи, які плавали на ставку, 
не заклювали Гидке каченя, а прийняли його у свою 
зграю?
а) Тому що вони були не тільки красивими, але й ду-

же добрими птахами;
б) тому що воно виявилося не гидким каченям, а ле-

бедем;
в) тому що їм було дуже шкода Гидкого каченяти.


