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Загадки:       Довгі ноги, довгий ніс,  

 Прилетів - обід приніс . 

 Смачних жабеняток  

Для своїх маляток.(Журавель) 

 

Загадка:     Я руда. Низького зросту, 

                   Хитра я і довгохвоста. 

                   На курей я вельми ласа -  

                   В них таке смачненьке м’ясо 

                   Вовку – брату я сестриця, 

                   А зовуть мене – (Лисиця) 

 

- З якої  казки ці тварини? 

- Любі діти, подивіться, будь ласка, фрагменти української народної казки  

«Лисиця і Журавель» 

- Чи чули ви раніше цю казку? 

- Що означає слово дружити? 

- Як ви зрозуміли  вислів « Ходити на гостини» ? 

- Чи ходили ви до кого-небудь на гостини? 

- Як вас там частували? 

- Чи були дружні  Лисичка і Журавель? 

- Щоб відповісти на це питання ми проведемо засідання клубу 

                        « Чомучки » 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Ми у прямому ефірі  

- Перед  початком  дискусії  прошу  відповісти : 

- Хто вважає Лисичку і Журавля дружними, натисніть зелену кнопку. 

Хто ні червону. 

Так - %, ні – % 

Технології: 

Знаємо – хочемо знати – дізналися 

Що ви знаєте про Журавля і Лисичу? 

Журавель                        Лисичка                       Чи дружні? 

Птах перелітній             Хижа тварина,              - не затишно 

Гострий ніс,                   руда, хитра                    - не гостинно 

Довгі  ноги ,                   пухнастий                      

Живе на болотах,          хвіст,                              - була роздратована, 

Живиться жабами         живе у лісі,                   - не задоволена 

                                        любить курей 

 

Прочитайте, що ви знаєте про Лисичку? 

- Що нам відомо про Журавля? 

- Чи була вона доброю господинею? 

- Чим пригостила вона Журавля? 

- Чому Лисичка обрала такий посуд? 

- Як Журавель почувався у гостях?( не затишно, не гостинно) 

- Що відчував Журавель ?( образу, незадоволення , сум) 

- Чи була Лисичка гостинною? 

- Чи був Журавель добрим господарем? 



- Чим пригощав він Лисичку? 

- Який посуд обрав для страви? 

- Чому обрав такий посуд? 

- Як відреагувала Лисиця на Журавля частування? 

(Дуже обурилась, була роздратована) 

- Чи можна назвати Лисицю і Журавля дружними? 

Якщо так – натисніть зелену кнопку. 

Якщо ні – червону. 

Хто виявився кмітливішим? 

Яке із двох прислів’їв можна використати загалом до казки? 

- « Не той друг, що медом маже, а той, що правду каже» 

- «Яке частування, таке й дякування»  

« Вміла готувати та не вміла подавала» 

   


