
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРНІР КНИГОЛЮБІВ 

(для 5-х класів) 
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Харків - 2016 



 

 

Мета: розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, творчу уяву. 

Обладнання: власна презентація «Історія виникнення  книги»,  роздавальні 

картки, книжкова виставка, м’яка іграшка, тести, сертифікати 

Перед початком турніру учням демонструється електронна презентація 

«Історія виникнення книги». 

Бібліотекар: сьогодні ми проведемо Турнір книголюбів. В турнірі беруть 

участь три команди. Назви команд та девізи   придумайте  самостійно.  

Журі пропонується бланк  для підрахування балів (Додаток №1) 

 

І конкурс. Розминка. За правильну відповідь – 3 бали (Капітани вибирають 

картку із номером питання, додаток №2) 

 

 1 питання. Як розшифровується слово «бібліотека»? (бібліо -  книга, тека – 

зберігання) 

2 питання.  Де була заснована перша бібліотека Київської Русі? (Софіївський 

собор) 

3 питання.  Хто був першим книгодрукарем на Україні? (Іван Федоров) 

4 питання.  Скільки екземплярів книг зберігається в нашій шкільній 

бібліотеці? (60 тис. одиниць) 

5 питання.   Ким була заснована перша бібліотека Київської Русі? (Ярославом 

Мудрим) 

6 питання Із скількох рядків складалася найдовша назва книги? (45) 

 

ІІ конкурс «Пінг-Понг» Я Вам кидаю іграшку й кажу початок ім’я 

головного героя, а ви повинні впіймати іграшку і продовжити відповідь. 

1. Муха - цокотуха 

2. Курочка – Ряба 

3. Крокодил – Гена 

4. Баба – Яга 

5. Мишка – Шкряботушка 

6. Лікар – Айболить 

 

7. Дядько – Федір 

8. Вінні- Пух 

9. Кіт – Матроскін 

10. Коник – Горбоконик 

11. Карабас – Барабас 

12. Змій – Горинич 

 



 

 

13. Царівна – жаба 

14. Алі – Баба 

15. Кощій – Безсмертний 

16. Пеппі – Довгапанчоха 

17. Синьор – Помідор 

18. Пантера – Багіра  

 

ІІІ конкурс Що? Де? Коли? 

 

1. У якому містечку й досі проводять знаменитий ярмарок, описаний в 

одному з найвідоміших творів М. В. Гоголя, де й сьогодні 

можна зустріти самого Гоголя та його персонажів? (Село Великі 

Сорочинці Полтавської обл.) 

 

2. У якому селі мешкали славетні тореадори Всеволода Нестайка? 

(Васюківка) 

 

3.  Як звали бібліотекаря, який разом з  братом Мефодієм придумав      

слoв’янську азбуку. (Кирило) 

 

4. Усна народна творчість одним словом. (Фольклор) 

 

5.  Кому належать слова: «Бути чи не бути…»? (Гамлет) 

 

6. Казкова жінка-космонавт. (Баба-Яга) 

 

7. Книга, яка знає все. (Енциклопедія) 

 

8.  Полиця для книжок. (Стелаж) 

 

 

ІV конкурс «Показуха»  (Команди вибирають карточку із казковим 

персонажем, додаток 2) 

 Показати  Гулівера,  Мауглі,  Бабу-Ягу,  Русалоньку, Маленького принца, 

Лускунчика і т. д. 

 

V КОНКУРС «Рекламне оголошення»» 

  



 

 

Бібліотекар. Поряд із нами відкрилося рекламне агентство. Багато з 

казкових героїв вже подали туди свої оголошення. Але так сталося, що 

ці оголошення випадково переплутались і працівники агентства тепер не 

знають, де чиє оголошення. Тому давайте їм допоможемо. Я зачитуватиму 

вам текст оголошення, а ви маєте вгадати, хто його автор. 

  

1. «Лякаю за помірну плату( обід у лісі) -  кабанів, ведмедів, вовків, 

зайців». (Пан Коцький) 

2. «Вчу гусей рятувати від змій дітей». (Івасик-Телесик) 

3.  «Продам недорого колекцію стріл від Івана-Царевича». (Царівна-жаба) 

4. «Уперше в нашому лісі шоу “Круть і Верть”. Кожному глядачеві — по 

пиріжку». (Півник із казки «Колосок») 

      5. «Ловлю звірів для зоопарку екологічно чистим смоляним боком». 

(Солом’яний бичок) 

      6. «Вчу курей нести золоті яйця». (Курочка Ряба) 

      7. «Продаю диски із суперхітом “Я по коробу метений”». (Колобок) 

       8. «Шукаю спонсорів для видання підручника “Як ловити рибку малу й 

велику на вовчий хвіст”». (Лисиця з казки «Лисичка-сестричка та вовк-

панібрат») 

      9. «Куплю праву рукавичку великого розміру». (Звірі, «Рукавичка») 

 

VІ. Тест. Кожній команді потрібно відповісти вірно на питання тесту. 

(додаток 3) 

VІІ. Тепер проводимо конкурс: “З якої країни літературний герой?” 

  

1. Хто моторчик свій заводить? 

З даху в гості, хто приходить? 

Веселиться і співає 

та цукерки наминає. 

Є у нього справжній друг 

Найцікавіший Малюк. 

(Карлсон. Країна – Швеція) 

  

2. В батька хлопчик дуже гарний 

Незвичайний, дерев’яний. 

Любить дуже батько сина, 

Забіяку … 

(Буратіно. Країна – Росія) 

  



 

 

3. Виріс цей хлопчина з малої деревини, 

У печі зміючку спік, сам на дерево утік, 

Його гусятко врятувало, на крилечка свої взяло. 

Принесло до тата й мами частуватись пирогами. 

(Івасик-Телесик. Країна - Україна) 

  

 

4. Я Бабусі у корзині 

І обід несу й гостинці. 

Раптом – сірий Вовк із хащі 

Роззявляє хижу пащу. 

Ти чого отут блукаєш? - 

Розпитав, стрибнув у бік 

Блискавично в лісі зник… 

Відгадайте – ну, будь-ласка, 

Звідки я, з якої казки? 

(Червона Шапочка. Країна – Німеччина) 

  

5. З’їла жінка горошину, 

Згодом народила сина. 

Виріс, як з води, хлопчина, 

Захищать пішов родину. 

Бився із змієм булавою, 

Врятував братів з сестрою. 

(Котигорошко. Країна – Україна) 

  

6. Жили собі дід та баба, та й горя не знали. 

Мали собі господарство, ще й кота тримали. 

Але кіт той вже постарів, був ледачий і слабий. 

От і каже господарю його жінка – баба. 

- Їдь, мабуть, ти, діду, до лісу – там покинь котяку, 

Бо від нього не діждемся, ні мишей, ні дяки. 

От поїхав дід до лісу. Залишив у ньому  

Свого старого кота, та й гайнув додому. 

(Пан Коцький. Країна – Україна) 

  

7. Я – сміливий хлопчик – зух, 

У мене могутній дух: 

Як скубне хто за чуприну, 



 

 

Буде плакать, мов дитина, 

Мені море по коліно, 

А зовуся … (Цибулино. Країна – Італія) 

  

8. Лише раз була у школі 

Й більше не піду ні коли. 

Я ніяка не дурепа 

Я весела … 

(Пеппі. Країна –Швеція) 

  

9. До прогулянки він ласий, 

Є на мед чутливий нюх. 

В нього друг хлопчина Робін 

Упізнали … 

(Вінні Пух. Країна –Англія) 

 

VІІІ. Вирішальний  конкурс (за 1 хвилину найбільше відповідей) 

 

 

1. Найменша дівчинка із казки Андерсена (Дюймовочка) 

2. Наречений Мухи-Цокотухи ( Комар) 

3. Казка, де всі герої фрукти і овочі ( Пригоди Цибулино) 

4. Якого звіра звали Гена? (Крокодил) 

5. Як звали Шевченка? (Тарас) 

6. Який казковий герой загубив п ять золотих монет? (Буратіно) 

7. Чоловік із мотором (Карлсон) 

8. Який сьогодні день тижня? (П ятниця) 

9. Назвіть книгу, яка все знає (Енциклопедія) 

10. Який казковий герой співав пісеньку «Гуси-гуси, гусенята...»? 

(Телесик) 

11. Як звати бібліотекаря школи (Ольга Олексіївна) 

12. Перша книга учня (Буквар) 

13. Який герой намагався розжитися медом за  допомогою повітряної 

кульки? (Вінні-Пух) 

14. Скільки бочок вареників з’їв Змій із казки «Іван-побиван»? (12) 

15. Яка героїня 2 роки 8 місяців і 27 днів розповідала цареві Шахріяру 

казки? (Шахеризада) 

16. Скільки разів викликав дід золоту рибку в казці О. Пушкіна? (5) 



 

 

17. На якому поверсі знаходиться наша бібліотека (1) 

18. Скільки братів було в Котигорошка? (6) 

19. Як звали поросят із казки «Троє поросят»? (Ніф-Ніф, Нуф-Нуф, 

Наф-Наф) 

20. Скільки звірят помістилося в рукавичці? (6) 

21. З допомогою якого музичного інструменту Нільс Хольгерсон вигнав 

щурів із Глімінгенського замку? (Сопілка) 

22. У скільки років русалкам у казці Г. Х. Андерсена дозволяють 

випливати на поверхню моря? (15) 

23. Що це за цар був такий, що не виходив надвір у сиру погоду, не 

чухався, не йшов у гущавину і спав тільки на м’якій перині? (Іван 

Франко «Лис Микита») 

24. Який герой провчив директора лялькового театру? (Буратіно) 

25. Ім’я героїні казки Льюїса Керрола, яка, наздоганяючи Білого 

Кролика, опинилась у незвичайній країні. (Аліса) 

26. Героєм якої казки є Нюхмумрик? (Туве Янсон «Країна Мумі-

тролів») 

27. Який український письменник розповів про незвичайні пригоди в 

Лісовій школі? (Всеволод Нестайко) 

28. Героїня, яка не побоялася хижака й пішла навідати  родичку. 

(Червона Шапочка) 

29. Скільки братів-принців було в казці Андерсена «Дикі лебеді»? (11) 

30. У якій казці діє дядько Чорномор? («Казка про царя Салтана») 

31. Героїня, яка потрапила на свято у транспорті з овочу. (Попелюшка) 

32. Герой оповідання В.Драгунського «Школа гросмейстера»? (Денис) 

33. Шарманщик, який змайстрував Буратино? (Папа Карло) 

34. Кенгуру із повісті А.Мілна «Вінні Пух і всі-всі-всі». Ім я  (Кенга)\ 

35. Музикант із квіткового міста М.Носова (Гусля) 

36. Цар із казки О.Пушкіна (Салтан чи Дадон) 

37. Щур бабусі Шапокляк?  (Лариска) 

38. Великий і страхітливий (Гудвін) 

39. Зброя залізного дерево руба? (Сокира) 

40. Найрозумніший  коротун  Квіткового міста? (Знайка) 

41. Хто спіймав незвичайну щуку? ( Ємеля) 

42. Поштар селища Простоквашино? ( Пєчкін) 

43. Кого у вірші А.Барто «уронили на пол.»? (Мишку) 

44. Пантера, друг Мауглі? (Багіра) 

45. Хто загубив кришталевого черевичка? (Попелюшека) 



 

 

46. Хто казав чарівні слова: «Лети, лети, лепесток, через север на 

восток!» ( Женя) 

47. В кого перетворилося чудовище із казки «Аленький цветочек»? 

 (В принца) 

48. Ким стало гидке каченя? (Лебедем) 

49. Що загубив віслюк Іа із казки «Вінні Пух і всі-всі-всі»? (Хвіст) 

50. Як звали кота із «Золотого ключика»? (Базіліо) 

51. «Бедный поп подставил свой лоб» Кому? (Балді) 

52. Хто літає на мітлі (Баба-Яга) 

53. Чим пригощала лисичка журавля (Кашею) 

54. Як зовуть худого родича Баби Яги  (Кощей Безсмертний) 

55. Яким був ключ у Буратіно? (Золотим) 

56. Чим люблять ласувати  ведмеді ? (Медом) 

57. Лисичка –(Сестричка) 

58. Хто спав на горошині? (Принцеса) 

59. Хто брат Крутя і Вертя? (Півень) 

60. Онука Діда Мороза (Снігуронька) 

61. Казка «Маша і …» (Ведмідь) 

62. Героїня якої казки прокинулась від поцілунку (Спляча красуня) 

63. В якій казці у героїні був яскравий капелюх? (Червона шапочка) 

64. Що тримала в дзьобі ворона із байки «Ворона і лисиця»? (Сир) 

65. З чого солдат варив кашу? (З сокири) 

66. З якого міста були герої казки «Бременські музиканти»? (Бремен) 

Бібліотекар:  поки журі підраховують бали,  давайте згадаємо про що ми 

говорили сьогодні : 

1. Заклад, у якому зберігають та видають книжки у тимчасове 

користування? (Бібліотека) 

2. Той, хто створює ілюстрацію до тексту? (Художник) 

3. Як називали матеріал для створення  листа книги із шкіри тварини? 

(Пергамент) 

4. Дерево – не дерево, а листки має. (Книга) 

5. Той, хто пише художні твори (Письменник) 

6. Хто автор казки колобок?  (Народ) 

7. У якій країні винайшли папір? (Китай) 

8. Де друкують книжки? (Друкарня) 

9. Сторінками найстаріших книг були … (Камені) 

Заключне слово журі. Нагородження переможців. 



 

 

Додаток 1. 

  Член журі _____________________________ 

Турнір книголюбів 

 1 команда 2 команда 3 команда Максимальна 

кількість 

балів 

Назва 

команди 

   

 

 

 

 

І конкурс 

Розминка  

   3 бали за 

кожну 

правильну 

відповідь 

ІІ конкурс 

«Пінг-Понг» 

   1бал за 

1правильну 

відповідь 

ІІІ конкурс 

Що? Де? 

Коли? 

   3 бали за 

кожну 

правильну 

відповідь 

ІV конкурс 

«Показуха» 

   5 балів 

(артистизм) 

V конкурс 

«Рекламне 

оголошення» 

   3 бали за 

кожну 

правильну 

відповідь 

VІ конкурс 

Тест 

   Максимальна 

кількість – 6 

балів  

VІІ конкурс 

 “З якої 

країни 

літературний 

герой?” 

   3 бали за 

кожну 

правильну 

відповідь 

VІІІ. 

Вирішальний  

конкурс 

   Кількість 

правильних 

відповідей за 

1 хвилину 

Підсумок гри     

 

 



 

 

Додаток 2. Карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 
Гулівер 

Мауглі Баба-Яга Русалонька 

 

Маленький 

принц 

Лускунчик Колобок 

Цибулино Пан 

Коцький 

Буратино 



 

 

Додаток 3. Тест 

1. Після чого в четвер буде все, 

як вам обіцяли? 

а) виборів 

б) дефолта 

в) дощика 

г) бійки 

      2. Якого кольору немає в 

кольорах веселки? 

а) помаранчевий 

б) зелений 

в) фіолетовий 

г) рожевий 

      3. Куди від замазури із 

«Мойдодира» втекла  свічка? 

а) до канделябру 

б) до гречки 

в) до пічки 

г) до річки 

      4. Якого відмінку в українській 

мові не існує? 

а) давальний 

б) орудний 

в) підкладний 

г) знахідний 

 

5. Що робить страус від страху? 

а) співає як півень 

б) зносить яйце 

в) підлітає 

г) зариває голову в пісок 

 

 

6. Що залишилося від козлика із 

жалісної пісні? 

а) роги та ратиці 

б) хвіст та грива 

в) козяча ніжка 

г) ріжки та ніжки 

 

 

7. Що  із золота у доброї та 

чуйної людини? 

а) кучері 

б) серце 

в) руки 

г) голова 

 

8. Хто в казці Пушкіна вийшов  з 

моря разом з 33 богатирями? 

а) Іхтіандр 

б) Чорномор 

в) Біломор 

г) Жак-Їв-Кусто 

 

9. Що приспало Білосніжку? 

а) серіал 

б) колискова 

в) снодійне 

г) яблуко 

 

10.  Як називають гірську 

автодорогу? 

а) гірлянда 

б) конфетті 

в) мішура 

г) серпантин 

 

 



 

 

 

 

 


