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Тарганище
1. На чому їхали ведмеді?
а) На трамваї;
б) на самокаті;
в) на машині.

2. На чому їхали вовки?
а) На верблюді;
б) на олені;
в) на кобилі.

3. На чому їхали зай чики?
а) На автобусі;
б) на трамваї;
в) на велосипеді.

4. Хто вийшов із підворіт-
тя і налякав усіх звірів?
а) Бармалей;
б) Мийдодір;
в) Тарган.

5. На кого, злякавшись, 
сіла слониха?
а) На їжака;
б) на жабу;
в) на вовка.

6. Кого збирався з’їсти Тарган за вечерею?
а) Усіх білочок;
б) дітей усіх звірів;
в) слониху.

7. Який птах переміг Таргана і звільнив усіх звірів?
а) Синиця;
б) Горобець;
в) Журавель.

8. Як дякували Горобцеві осли?
а) Весело танцювали для нього;
б) подарували йому повітряну кулю;
в) співали пісні.

9. Як дякували Горобцеві козли?
а) Кричали з каланчі;
б) запускали феєрверки;
в) підмітали бородою доріжки.

10. Що трапилося, коли слониха відважно танцювала?
а) Вона розбила чайний сервіз;
б) із неба впав місяць;
в) хиталася стеля.

Мийдодір
1. Чому від хлопчика втекли ковдра, подушка, книжка?
а) Тому що він їх образив;
б) тому що він бруднуля;
в) тому що вони знайшли собі іншого господаря.

2. Ким був Мийдодір?
а) Найголовнішим військовим начальником;
б) начальником умивальників і командиром моча-

лок;
в) начальником віників і щіток.

3. Мийдодір вимовив чарівне слово, і в кімнату залеті-
ли щітки, мило і мідний таз. Яке це було слово?
а) Бабади-бибиди-бум;
б) симсала-грим;
в) кара-барас.

4. Що почали робити щітки і мило з невмитим 
хлопчиком?
а) Милити і мити;
б) лоскотати;
в) танцювати.

5. Кого бруднуля зустрів біля 
Таврійського саду, тікаючи від 
мочалок і щіток?
а) Мийдодіра;
б) Бармалея;
в) Крокодила.

6. Що Крокодил зробив із мочал-
кою?
а) Розірвав;
б) розтоптав;
в) проковтнув.

ікторини
за улюбленими

казками

ікторини
за улюбленими

казками

Вулик ідей
Олена Голяк, вихователь

Запропоновані вікторини — 

відмінна гра для розвитку ува-

ги і пам’яті. Не обов’язково купувати дорогі іграшки для 

того, щоб розвивати свою дитину, можна і потрібно про-

водити разом із нею час, користуючись простими і ді-

євими способами: почитати сидячи поруч хорошу дитячу 

книгу, обговорити, а потім закріпити за допомогою за-

питань — вікторин. Чим не інтелектуальний тренажер? 

Сьогодні ми пропонуємо перевірити, наскільки добре знає 

дитина твори Корнія Івановича Чуковського.
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7. Що Крокодил сказав бруднулі?
а) Запросив до себе у гості;
б) попросив його упорядкувати себе 

і гарненько вимитися;
в) сказав йому, що той молодець.

8. Що після цього зробив хлоп-
чик?
а) Йому стало соромно за те, 

що він такий брудний, і він побіг 
додому митися;
б) дуже зрадів і почав дякувати 

Крокодилові, що той урятував його 
від шкідливої мочалки;
в) ще більше забруднився.

9. Який урок дав Мийдодір бруднулі?
а) Навчив його, що потрібно бути ввічливим;
б) навчив його, що потрібно вмиватися вранці;
в) навчив його, що потрібно вміти швидко бігати.

Муха-цокотуха
1. Що знайшла Муха-цокотуха, коли йшла по полю?
а) Цукерку;
б) монету;
в) ягоду.

2. Що вона придбала на базарі?
а) Чашки;
б) пряники;
в) самовар.

3. Хто приніс Мусі чобітки?
а) Таргани;
б) блішки;
в) коник.

4. Що принесла в подарунок бабуся Бджола?
а) Варення;
б) мед;
в) компот.

5. Як звали лиходія, який хотів згубити Муху?
а) Черв’ячок;
б) Павук;
в) Цвіркун.

6. Що зробили гості, коли злий Павук схопив Муху?
а) Почали голосно плакати;
б) почали її рятувати;
в) злякалися і розбіглися.

7. Хто врятував Муху від лиходія?
а) Мурашка;
б) Комарик;
в) Світляк.

8. Коли Комарик звільнив Муху, він сказав, що:
а) йому час повертатися додому;
б) що він хоче одружитися з Мухою;
в) що він дуже стомився.

9. З ким танцювали на весіллі мурашки?
а) З черв’ячками;
б) з метеликами;
в) зі світляками.

10. З ким танцювали жуки?
а) З гусеницями;
б) з метеликами;
в) з мурашками.

Айболить
1. Навіщо до лікаря Айболитя прийшла ли-

сиця?
а) Вона з’їла отруйну ягоду;
б) вона потрапила у капкан;
в) її вкусила оса.

2. Що трапилося із зайченям?
а) Він впав із велосипеда і розбив ко-

ліно;
б) він впав із високого пня і зламав ніжку;

в) він потрапив під трамвай, і йому перерізало ніжки.
3. Що написав у телеграмі для лікаря Айболитя гіпо-
потам?
а) Що всі малюки в Африці захворіли;
б) що малюки запрошують лікаря Айболитя на свято 

здоров’я;
в) що він запрошує лікаря Айболитя зробити подорож 

річкою Лімпопо.
4. Хто перевіз лікаря Айболитя через море?
а) Дельфіни;
б) кит;
в) морська черепаха.

5. Хто допоміг лікареві Айболитю здолати високі гори?
а) Шуліки;
б) орли;
б) беркут.

6. Якими чарівними ліками лікував Айболить тигренят 
і верблюжат?
а) Манго-манго;
б) ґоґолем-моґолем;
в) чупа-чупсами.
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