
 
 
Геденко Ганна Василіна, 
вихователь групи продовженого дня 

Одеська ЗОШ №92 

Вікторина «У гостях у героїв казок» 

Даний матеріал буде корисним для вчителів початкових класів і вихователів, які бажають провести 

цікавий захід з позаурочної діяльності. Вік учнів – 7-8 років, 2 клас 

 

Мета: повторити й узагальнити знання народних та авторських казок; розширити кругозір 

дітей, розвивати пам'ять, увагу, кмітливість, уяву, вміння перевтілюватися; виховувати в учнів 

любов до книги; пробуджувати бажання читати і знати більше казок, ділитися своїми 

враженнями. 

Обладнання: ілюстрації до відомих казок, виставка книг «Моя улюблена 

казка»,пазли,розмальовки. 

Умови вікторини: Діти розподіляються на 2 команди, кожна команда обирає собі назву та 

капітана. Вікторина складається з 6конкурсів. Про умови кожного конкурсу окремо повідомляє 

ведучий. За кожен конкурс нараховується окрема кількість балів.  

Хід вікторини 

1. Вступне слово вихователя. 

- Доброго дня, любі друзі .Я вітаю вас на нашому святі, яке має назву «У гостях у героїв 

казок ». 

   -Діти, ви любите казки? 

Сьогодні, ми зібралися не просто так, а згадати улюблені ваші казки , дізнатися, хто з вас знає їх 

найбільше і найкраще.Казки населяють різні добрі і злі герої: гноми і тролі, чаклуни і лісовики, 

Баба-Яга і Кощій Безсмертний, Іван- царевич і Олена Прекрасна. Я вважаю, що всі ви любите і 

добре знаєте цей світ. Хай же у вашій уяві всі казки оживуть, і їхні герої до нас прийдуть. Ваші 

знання, хай вам допоможуть перемогти у нашій вікторині. 

Діти розподіляються на 2 команди, 

(Звучить музика. Заходить листоноша. Вручає телеграми .) 

- Якісь чудернацькі телеграми. Хтось із героїв казок хотів побувати у нас на святі. А хто? 

Відгадайте? 

1. На свято не зможу прибути, розбила золоте яєчко.(Курочка Ряба) 

2. Врятуйте мене від лиски, яка занесла мене за зелені ліси, за жовті піски, за бистрої води, за 

високі гори.(Котик і Півник) 

3. Хочу на свято, але сиджу на дереві, бо злякався кабана, скочив на гілку, на якій сидить Ведмідь, а 



під деревом лежить Вовк.(Цап та баран) 

4. Надсилаю телеграму і усіх вас благаю, знайдіть мій кришталевий черевичок.(Попелюшка) 

5. Чемних діток я вітаю забіяк попереджаю: слухайтесь, бо буде так: як ущипну, буде знак. 

(Рак , «Коза Дереза»)  

 6.«Від дідуся втік, від бабусі втік, скоро буду у вас». (Колобок). 

 7. Приїхати не зможу, бо тато не зробив мені човник та весельце. (Івасик-Телесик) 

 8.Дуже хотілося б потрапити до вас, але соромно своєї гидкої зовнішності. ( Гидке каченя ) 

 9. Терміново викликали лікувати звірів у Африку. Не встигну повернутися. (Лікар Айболит ) 

10. Моя риболовля закінчилася погано. Мене побили, а хвіст опинився в ополонці. ( Вовк-панібрат) 

Конкурс 2. Додай ім'я казкового героя. 

Казкові герої часто носять довгі імена. У мене написана тільки частина імені. Давайте назвемо повне 

ім'я героя.  

Вихователь називає одну частину імені командам по черзі, а вони доповнюють другу. 

Кощій... (Безсмертний) 

Олена... (Чудова) 

Іван...(Царевич) 

Василина.... (Премудра) 

Спляча... (красуня) 

Хлопчик-з.... (пальчик) 

Фініст...|(Ясний Сокіл) 

Змій...(Горинич) 

Баба- ...(Яга) 

Крихітка.. .(Ховрошечка) 

Гуси-...(Лебеді) 

Сівка....(Бурка) 

Коник... (Горбоконик) 

Заєць.. .(хвалько) 

Курочка- ...(Ряба) 

 

3конкурс «Упізнай казку» 

Я буду читати вам рядок, а ви пригадайте, з якої він казки. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

1) . «Ой, а гарний який! І ріжки є, і хвостик. Молодець, діду! Гарного бичка зробив». 

(«Солом’яний бичок») 

2) . «Прибігли мишенята, дивляться не нахваляться: - От так півник! От так молодець! Треба тепер 

тісто замісити та пироги спекти» 

(«Колосок) 



3) . «А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби та на землю в двір, а з двору 

та в ворота, та й побіг, покотився дорогою». 

(«Колобок») 

4) . «Лисичка до глечика, голова не влазить. Вона туди, вона сюди, то попробує лапкою, то 

понюхає нічого не виходить». 

(«Лисичка та журавель») 

5) . «Дівчинка привіталася з вовком і каже: - Іду до бабусі, несу пиріжки та горщик масла». 

(«Червона Шапочка») 

6) . «Чуємо, чуємо, - та не материн це голосок. Наша матінка співає тонесеньким голоском». 

(«Вовк та семеро козенят») 

7) . «Був собі дід Андрушка, а внього - баба Марушка, а в баби - донечка Мінка, а в дочки - 

собачка Фінка, а в собачки - киця Варварка, а в киці - вихованка - мишка Сіроманка». («Ріпка») 

8) . «Вони взяли її тихесенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили її пір’ячком і 

посадили туди качечку». 

(«Кривенька качечка») 

9) . «Увечері стомлена від роботи, вона лягала спати не в постіль, а далі, поряд з пічкою, на золі. І 

тому, що вона була в золі, в пилюці, брудна, сестри назвали її... 

«Попелюшкою» 

10).«Ото Івасик як підріс трошки, став просити батька: «Зробіть мені, тату, човник та весельце». 

(«Івасик-Телесик»)   

4 конкурс .Кожна команда складає пазли-казки. 

Гра з уболівальниками. 

(У грі беруть участь уболівальники кожної команди. Враховується правильна відповідь та поведінка. 

За кожну правильну відповідь з місця команда отримує по 1 балу). 

1) Як звали півника в казці « Колосок»? ( Голосисте горлечко ) 

2) В чий будиночок забралася Коза-Дереза? (Зайчика ) 

3) Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня ?(Івасику-Телесику) 

4) Чим пригощала Лисичка Журавля? (Молочною кашею) 

5) Кого зробив дід із соломи? (Бичка) 

6) Хто бігав наввипередки з їжаком? (Заєць ) 

7) Кого купив дід на базарі за три копи? ( Козу-Дерезу) 

8) Який казковий герой народився з горошини? (Котигорошко) 

9)Яка тварина прикинулася неживою серед дороги? (Лисичка) 

   10)Хто викрав Івасика-Телесика? (Змія ) 

    11)Хто прогнав Козу-Дерезу із зайчикової хатки? ( Рак) 

   12)Як звати зеленого чоловічка з довгою бородою, який живе у пеньку? ( Ох) 



 

5 конкурс «Чи уважний ти читач ?» Назвати казку, в назві якої є число. 

«Вовк і семеро козенят» 

«Троє поросят» 

«Білосніжка і сім гномів» 

«Про три гроші» 

«Дев'ять братів сіроманців» 

«Про царівну та сім богатирів» 

«Алі-баба і сорок розбійників» 

«Три горішки для Попелюшки» 

«Десять братів і сестриця Галя» 

«Дванадцять місяців» 

Презентація «Відгадайте уривки з казок» 

6.конкурс «Артистичний» 

Виходять по одному представнику з команд і витягують картки із завданням. Учень повинен так 

показати казкового героя, щоб його команда відгадала. Враховуються швидкість відгадування та 

якість показу. Учні мають показати: Зайчика, Півника,Ведмедя,Кота, Кабана, Рибку;Колобка, 

Дюймовочку, Червону Шапочку, Бабу-Ягу, Карлсона, Буратіно.  

Вихователь 

-А зараз я прошу журі підрахувати кількість балів за всі конкурси й визначити переможця. А 

ми поки проведемо конкур малюнків. Діти розмальовують розмальовки з казковими 

персонажами 

Підведення підсумків. 

Ось і підходить до кінця наша подорож по казках. Сьогодні ви показали себе справжніми знавцями 

казок. У різних казках побували. Що найголовніше у всіх казках? (Добро перемагає зло.) Я бачу ваші 

радісні обличчя, а це значить, що ми разом з вами отримали масу позитивних емоцій і кожен з нас став 

сьогодні ще добрішим.

 

https://super.urok-ua.com/pozaklasniy-vihovniy-zahid-viktorina-u-gostyah-u-geroyiv-kazok-dlya-2-kl/ 


