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Попелюшка
1. Чому Попелюшку так назвали?
а) В її кімнаті стояв ящик із попелом;
б) тому що вона була золота;
в) це ласкаве ім’я від імені Поля.

2. Чим займалася Попелюшка?
а) Доглядала за тваринами;
б) увесь день гралася і співала;
в) мила, прала і готувала їжу для своєї мачухи та її до-

чок.
3. Який характер був у Попелюшки?
а) Вона була доброю, чуйною;
б) вона була злою, її все дратувало;
в) вона була байдужою, нічого її не радувало і не за-

смучувало.
4. Хто допоміг Попелюшці потрапити на бал до палацу 
короля?
а) Її хресна, Фея;
б) її взяла з собою мачуха;
в) вона сама вирушила до палацу.

5. Із чого Фея зробила карету?
а) Із кавуна;
б) із гарбуза;
в) із дині.

6. На кого перетворилися сірі миші?
а) На кучерів і лакеїв;
б) на коней;
в) на собак.

7. Із чого були зроблені надзвичайно гарні туфельки По-
пелюшки?
а) Зі срібла;
б) із кришталю;
в) із дерева.

8. Який наказ дала Фея Попелюшці?
а) Не танцювати на балу;
б) не розмовляти з принцом;
в) повернутися додому, коли годинник проб’є 12 разів.

ікторини
за улюбленими

казками

ікторини
за улюбленими

казками

Олена Голяк, вихователь

Запропоновані вікторини — відмін-

на гра для розвитку уваги та пам’яті. 

Не обов’язково купувати дорогі іграшки, щоб розвивати 

свою дитину, можна і потрібно проводити разом із нею 

час, користуючись простими і дієвими способами: спіль-

но почитати цікаву дитячу книгу, обговорити, а потім 

закріпити за допомогою запитань-вікторин. Чим це не 

інтелектуальний тренажер? Сьогодні ми пропонуємо пере-

вірити, наскільки добре знає дитина казки Шарля Перро.

Вулик ідей

9. Що відбудеться, якщо Попелюшка не виконає цей 
наказ?
а) Вона дуже сильно захворіє;
б) Фея ніколи їй більше не допомагатиме;
в) карета перетвориться на гарбуз, коні — на мишей, 

а сукня Попелюшки знову стане брудною і рваною.
10. Що трапилося з Попелюшкою, коли вона потрапи-
ла на бал?
а) Ніхто не помітив її присутності;
б) усі були зачаровані нею, а принц танцював із Попе-

люшкою упродовж усього вечора;
в) мачуха здогадалася, що ця гарна незнайомка — 

Попелюшка, і всім розповіла про це.
11. Попелюшка побігла додому, тому що годинник уже 
почав бити 12 разів, і:
а) знову стала нечепурою, і принц побачив, що вона 

зовсім не принцеса;
б) загубила свою кришталеву туфельку і встигла схо-

ватися під сходами, так що принц не встиг її наздогнати;
в) швидко втекла по сходах, сіла в карету і поїхала до-

дому.
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12. Який наказ віддав Король, щоб знайти гарну не-
знайомку, яка загубила кришталеву туфельку?
а) Улаштувати ще один пишний бал, на який будуть за-

прошені всі дівчата королівства;
б) розклеїти всюди оголошення про її розшук;
в) приміряти туфельку всім дівчатам королівства, 

а з тією, кому ця туфелька підійде, принц одружиться.
13. Що трапилося, коли до Попелюшки дійшла черга 
приміряти кришталеву туфельку?
а) Вона її ненавмисно зламала;
б) вона легко наділа туфельку, але не змогла показати 

другу туфельку, тому що загубила її;
в) вона дістала з кишені другу туфельку, а Фея, яка 

з’явилася, знову перетворила її брудну сукню на вишу-
каний наряд.

Спляча красуня
1. Кого запросили на бал на честь народження дочки 
король і королева?
а) Придворних;
б) лісових звірів;
в) добрих фей.

2. Які подарунки повинна була отримати маленька 
принцеса від фей?
а) Достоїнства і доблесть;
б) коштовні прикраси;
в) гарні сукні.

3. Що трапилося, коли всі гості та феї сіли за святко-
вий стіл?
а) В однієї феї зламався стілець;
б) одній феї не сподобалися страви, що стояли на столі;
в) до зали ввійшла ще одна фея, яку забули запроси-

ти на бал.

4. Чому цю фею не запросили на бал?
а) Тому що всі знали, що у неї поганий характер;
б) тому що вона дуже давно не виходила зі свого бу-

динку і всі вважали, що вона давно померла;
в) тому що просто забули про неї.

5. Чому стара фея образилася на короля і королеву?
а) Тому що її посадили в кінці столу;
б) тому що їй забули накласти їжу в тарілку;
в) тому що її не запросили на бал і замість золотих 

приборів, як у інших фей, подали срібні.
6. Як стара фея помстилася королю та королеві?
а) Наслала на королівство ураган;
б) вимовила над маленькою принцесою прокляття, 

відповідно до якого та повинна померти від уколу вере-
тена;
в) вимовила прокляття, після якого вся їжа стала не-

смачною.
7. Як наймолодша фея допомогла пом’якшити страшне 
прокляття старої феї?
а) Подарувала королю і королеві другу дочку;
б) король, королева і всі гості отримали солодощі, 

щоб дещо заспокоїтися;
в) обіцяла, що принцеса не помре, а засне на 100 ро-

ків, і розбудить її принц.
8. Який наказ віддав король усім підданим свого коро-
лівства?
а) Ніколи не розповідати принцесі, яка доля чекає на 

неї;
б) під страхом найстрашнішого покарання не корис-

туватися веретеном;
в) ніколи не згадувати те, що трапилося на цьому балу.

9. Що зробила добра фея, коли принцеса все ж таки 
вколола свій палець веретеном?

а) Спробувала утішити короля 
і королеву, відправивши їх до круго-
світньої подорожі;
б) спробувала зняти прокляття 

старої феї;
в) торкнулася чарівною палич-

кою всіх, хто був присутній у палаці, 
і всі, як і принцеса, заснули на 100 
років.
10. Коли молодий принц через 100 
років дізнався, що у палаці спить 
непробудним сном найкраща 
з принцес, то він:
а) сумував з цього приводу і по-

їхав шукати наречену в іншу країну;
б) вирішив, що якомусь іншому 

принцу дуже пощастить, якщо він 
зможе її розбудити;
в) вирішив подолати всі перешко-

ди у вигляді колючих кущів і вели-
чезних дерев, що оточували замок 
сплячої принцеси, і самому побачи-
ти її.
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11. Що трапилося, коли принц наблизився до ліжка 
принцеси і став перед нею навколішки?
а) Принц заплакав від горя, що така гарна дівчина 

спить непробудним сном;
б) принц прийняв рішення залишитися жити в цьому 

палаці для того, щоб залишатися поряд зі сплячою кра-
сунею;
в) прокляття чаклунки припинило діяти, усе в палаці 

ожило, принцеса прокинулася.

Кіт у чоботях
1. Що отримав у спадок молодший брат?
а) Віслюка;
б) кота;
в) крота.

2. Що попросив Кіт у свого господаря?
а) Шапку і сандалі;
б) чоботи та мішок;
в) рукавички і шкарпетки.

3. Куди Кіт у чоботях відніс кролика, спійманого у запо-
відному лісі?
а) Додому до господаря;
б) у палац до короля;
в) у свою нору.

4. Яке ім’я придумав Кіт у чоботях своєму господареві?
а) Маркіз Водолаз;
б) маркіз Карабас-Барабас;
в) маркіз де Карабас.

5. Як Котові вдалося познайомити короля і принцесу зі 
своїм господарем?
а) Король зустрів маркіза, проїжджаючи лісовою до-

рогою, на якій маркіза пограбували лісові розбійники;
б) король запросив маркіза на бал;
в) король проїздив повз річку, в якій нібито тонув мар-

кіз де Карабас.
6. Як Кіт попросив відповідати селян, які працювали на 
полях, на запитання короля про те, чиї це поля і луки?
а) Що це поля і луки Його Величності короля;
б) що це поля і луки маркіза де Карабаса;
в) що ці поля і луки належать людожерові.

7. Як Кіт перехитрив велетня-людожера?
а) Хитрістю заманив його в пастку і замкнув у в’язниці;
б) попросив його перетворитися спочатку на найбіль-

шого звіра, а потім на найменшого — на мишу;
в) умовив його випити сік, в якому було снодійне, 

і людожер заснув на багато років міцним сном.
8. Що Кіт зробив із людожером, який перетворився на 
мишу?
а) Потягнув у поле;
б) посадив у клітку;
в) з’їв.

Червона Шапочка
1. Чому Червона Шапочка отримала таке прізвисько?
а) Тому що вона пов’язувала голову хусточкою черво-

ного кольору;
б) тому що на голові вона весь час носила вінок із 

червоних квітів;

в) тому що на день народження бабуся подарувала їй 
шапочку червоного кольору, і відтоді дівчинка всюди хо-
дила в ній.
2. Що мама попросила Червону Шапочку віднести хво-
рій бабусі?
а) Ватрушки і краплі від нежиті;
б) млинчики і відвар із лікувальними травами;
в) пиріжки і горщик із медом.

3. Якого звіра зустріла Червона Шапочка на лісовій 
стежині?
а) Ведмедя;
б) Вовка;
в) Лисицю.

4. Як Вовк вирішив обманути Червону Шапочку?
а) Сказав, що він найдобріший Вовк на світі та що він 

ніколи нікого не їсть;
б) показав їй довшу дорогу до будинку бабусі;
в) вирядив Червону Шапочку додому, запевнивши, 

що сам віднесе бабусі пиріжки і горщик із медом.
5. Як Вовк обманув бабусю Червоної Шапочки?
а) Сказав, що він приніс гостинці від її рідних;
б) переодягнувся лікарем;
в) почав удавати з себе її онуку.

6. Чому Червона Шапочка, коли завітала в будинок ба-
бусі, то не відразу упізнала Вовка?
а) Вовк заліз під ковдру, надів чіпець бабусі та гово-

рив тонким голосом;
б) Вовк надів маску;
в) Вовк сховався під ліжко, а під ковдру поклав вели-

ку ляльку.
7. Як відповів Вовк на запитання Червоної Шапочки: 
«Бабусю, а чому у тебе такі великі вуха»?
а) «Бджола укусила за вухо»;
б) «Розпухнули від хвороби»;
в) «Щоб краще чути тебе, дитинко моя».

8. Хто врятував бабусю і Червону Шапочку?
а) Мисливці;
б) дроворуби;
в) дідусь.
Пропонуємо пограти в настільну гру (див. с. 42-43). 

Візьміть кубик, фішки і разом із Червоною Шапочкою 
починайте подорож.
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