
ВЕЛИКА КАЗКОВА ПОДОРОЖ

Посвята учнів 1 класу у читачі





Країна Читалія



 місто  КНИГОГРАД





                КАЗКОВИЙ  ЛАБІРИНТ







Будьте обережними на 

дорозі!

Будьте обережними на 

дорозі!





ЛІВОРУЧ ПІДЕТЕ

 – КОЛОБКА ЗАГУБИТЕ

ПРАВОРУЧ  ПІДЕТЕ – ЗНАННЯ  РОЗГУБИТЕ 

ПРЯМО ПІДЕТЕ - ПЕРЕШКОД та ВИПРОБУВАНЬ НЕ МИНЕТЕ



Хто з казкових героїв літав на повітряній 

кульці?







Герої яких 

Казок живуть у лісі?  









З якої я казки?











Які казки про мене ви 

знаєте?







У якій казці була молочна 

річка , кисільні береги?







Образец текста
Второй уровень

Третий уровень
Четвертый уровень

Пятый уровень

Як називається казка, у якій півник  щось 

знайшов напік пиріжків?





У якій казці дівчинка шила 

сорочки з кропиви і надівала їх 

на лебедів ?  





З якої казки ці 

поросята?



Що треба робити, якщо сталася пожежа?

У якій казці сталася пожежа?









Від кого ці 

телеграми?



Телеграма 1

O Надсилаю телеграму і дуже благаю:

заспокойте діда і бабу, нехай вони не плачуть.  Знесу я їм не 
просте яєчко, а золоте



Телеграма 2

O Терміново! Терміново! Передайте котику, що несе  мене Лиска 
по кам’яному мосту на своєму хвосту! Нехай мене порятує!



Телеграма3 

O Гуси-гуси-лебедята! Візьміть мене на крилята тай віднесіть до 
матінки і тата! 



Телеграма 4
O Терміново! Терміново! Врятуйте мого 

названого братика Кая !



Телеграма 5

O Журавлику, друже! Запрошую тебе до себе у гості, пригощу тебе 
смачненьким.





ПРИСЛІВ’Я 
ПРО КНИГИ





Правила поводження з книгою



1. Книгу потрібно брати тільки 

брудними руками.

2. Коли перегортаєте сторінки, 

не можна слинити пальці.

3. Книги потрібно обгортати 

обгортками.

4. Під час читання не загинайте 

листочки. Користуйтеся 

закладинками.

Так чи ні?



5. Читайте книжки під час їжі та у ліжку. Це корисно 

для вас і для книги.

6. Щоб не загубити місце, де ви зупинилися читати, 

покладіть у книжку ручку, лінійку, олівець, шоколадку, 

яблуко, банан чи інший  предмет.

7. Книжки потрібно м’яти, згинати, рвати, обписувати 

та обмальовувати їх. Це продовжить їхнє життя.

8. Бібліотечні книги не можна виносити з бібліотеки, 

не записавши їх у читацький формуляр.

9. Книги з бібліотеки можна давати іншим.





Відгадати  загадки



1. Дуже я потрібна всім:

І дорослим, я малим,

Всіх я розуму учу,

 А сама завжди мовчу.

2. Не кущ, а з листочками,

Не сорочка, а зшита,

Не людина, а розповідає



3. Чорним  маком по білому полю посіяно.

4. Завжди можу стати в пригоді

Моїх вам порад не злічить

І кажуть про мене в народі:

“Мовчить, а сто дурнів навчить”

?







Розказати віршики про         книжку



“Ключі ці незвичайні

Відкриють усі тайни

Ведуть в Країну знань

Де тисячі питань



Книга чекає вас

У шкільній бібліотеці
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