
Великий казкар 

Ганс Християн Андерсен 



    Трапилось це зимовим 
вечором, усього за кілька годин 
до настання двадцятого 
сторіччя. Веселий датський 
казкар зустрів мене на порозі 
нового століття.  

  У той зимовий вечір, про 
який я розповідаю, у нас у 
родині прикрашали ялинку… 



  Я сів під ялинкою і 
розкрив книгу. У  ній було 
багато кольорових 
картинок, прикритих 
папіросним папером. 
Доводилося обережно 
здувати цей папір, щоб 
роздивитися ці картинки, 
липкі від фарби. 

Біля ялинки лежала товста книга – подарунок від 
мами. 

Це були казки Ганса Християна Андерсена. 



   

  Там мерехтіли 
бенгальським вогнем 
стіни снігових палаців, 
дикі лебеді літали над 
морем, у якому 
віддзеркалювалися 
рожеві хмари, і олов’яні 
солдатики стояли на 
посту на одній нозі, 
стискаючи довгі 
рушниці. 



 Я почав читати і зачитався так,  

що, на прикрість дорослих,  

майже не звернув уваги на  

наряджену ялинку. 

 

К.Паустовський. 



…Андерсен все своє 
життя вмів  радіти, 
хоча дитинство його 
не давало для цього 
жодних підстав… 

 

 Народився він у 1805 
році в датському 
місті Одензі у родині 
чоботаря. 



 …Андерсен виріс у бідності. Єдиною гордістю 
його родини була незвичайна чистота у їх 
будинку, ящик із землею, де густо 
розросталася цибуля, і декілька вазонів на 
вікнах, у яких квітнули тюльпани. 



 Їх запах зливався з 
передзвоном дзвонів, 
стукотом батьківського 
молотка для чоботів, 
швидким дробом 
барабанщиків біля 
казарми, свистом 
флейти бродячого 
музики і хриплими 
піснями матросів, які 
виводили каналом 
незграбні барки у 
сусідній залив. 



  У всьому цьому 
різноманітті людей, 
незначних подій, 
кольорів і звуків, які 
оточували тихого 
хлопчика, він знаходив 
привід для того, щоб 
радіти і вигадувати 
всілякі історії.   

Над ним сміялися і дражнили фантазером...  



Але Ганс Християн Андерсен виріс  
і став письменником! 



Його казки,  

сподіваюся,  

ви зараз  

згадаєте! 



Конкурс  

 

«Впізнай казку  

за її початком» 



 Жив собі принц. І настав йому час 

одружуватися. Він хотів узяти собі за 

дружину неодмінно принцесу, та не 

яку-небудь, а справжню…  



 Жила на світі одна жінка. В неї 

не було дітей. А їй дуже 

хотілося дитинку. Ось пішла 

вона до старої чаклунки…   



Перевірте себе! 



  Жив собі принц. І 

настав йому час 

одружуватися. Він 

хотів узяти собі за 

дружину неодмінно 

принцесу, та не 

яку-небудь, а 

справжню…  

«Принцеса на горошині» 



  Жила на світі одна 

жінка. В неї не було 

дітей. А їй дуже 

хотілося дитинку. 

Ось пішла вона до 

старої чаклунки…  

«Дюймовочка» 



Впоралися? 
 

Добре! 



Конкурс  

 

«Впізнай казку  

за ілюстрацією» 







Перевірте себе! 



«Снігова королева» 



«Кресало» 



Молодці! 



Конкурс 

 

«Впізнай казку  

за ключовими 

словами» 



Качка 

 

      Яйце 

 

     Мрія 

 

      Лебідь 

           ? 



Перевіримо! 



Качка  

Яйце 

Мрія 

Лебідь 

«Гидке каченя» 



Впоралися? 
 

Давайте 
продовжимо!  



Коробка 

 

     Кораблик 

 

     Танцівниця 

 

          Троль 

        ? 



Перевіримо, 
 

як ви 
впоралися! 



Коробка 

Кораблик 

Танцівниця 

Троль 

«Стійкий олов’яний солдатик» 



Переходимо до наступного конкурсу. 

Молодці! 



Конкурс  

 

«Назвіть  

героя казки» 



 «У самій чашечці квітки сидів маленький 

чоловічок, такий світлий  і прозорий, 

немовби він був з кришталю або 

ранкової роси. За плечима у нього 

тремтіли легенькі крильця. А на голові 

блищала маленька золота корона…»  



 «Вони вже ходили до школи, на грудях у 

кожного була зірка, а збоку гриміла 

шабля; писали вони на золотих дошках 

алмазними грифелями і відмінно вміли 

читати – хоч по книжці, хоч напам’ять– 

все одно. Відразу було чутно, що 

читають справжні принци!»  



Давайте перевіримо! 

Всіх впізнали? 



 «У самій чашечці квітки 

сидів маленький 

чоловічок, такий 

світлий  і прозорий, 

немовби він був з 

кришталю або ранкової 

роси. За плечима у 

нього тремтіли легенькі 

крильця. А на голові 

блищала маленька 

золота корона…»  

Ельф з казки «Дюймовочка» 



 «Вони вже ходили до 

школи, на грудях у 

кожного була зірка, а 

збоку гриміла шабля; 

писали вони на золотих 

дошках алмазними 

грифелями і відмінно 

вміли читати – хоч по 

книжці, хоч напам’ять– 

все одно. Відразу було 

чутно, що читають 

справжні принци!»  

Одинадцять братів-принців  

з казки «Дикі лебеді» 



А тепер… 

Впорались? 



Конкурс  

 

«Продовжіть 

казку…» 



  «Знаю, знаю, навіщо ти прийшла! – сказала 

Русалоньці морська відьма. –  Ти хочеш 

позбавитися свого хвоста і отримати 

замість нього дві підпорки, щоб ходити, як 

люди. Хочеш, щоб юний принц покохав тебе…  

Але ти повинна заплатити мені за допомогу, – 
сказала відьма. – І я недешево візьму!».  

Продовжіть казку… 



 «У тебе чудовий голос, 
ним  ти і думаєш 
приворожити принца, 
але ти повинна віддати 
цей голос мені.  

 Я візьму за свій 
безцінний напій 
найкраще, що є в тебе: 
адже я повинна 
примішати до напою 
свою власну кров, щоб 
він став гострим, як 
лезо меча». 



А наступний … 

Ви впорались 
з цим конкурсом? 

Буде ще складніший! 



Конкурс  

 

«Казкові 

наречені» 



Про кого йде мова  

у наступних епізодах? 



 «Підемо зі мною! – сказав він.             – 

Тут тобі не місце! Якщо ти така ж 

добра, як гарна, я наряджу тебе у 

шовк й оксамит, надягну тобі на 

голову золоту корону, і ти будеш 

жити у моєму розкішному палаці!»  



 «Як би її побачити? – спитав він. 

Це ніяк не можна! –  сказали йому.         

– Вона живе у величезному мідному 

замку, за високими стінами з 

баштами. Ніхто, окрім самого 

короля, не може ні ввійти туди, ні 

війти звідти, тому що королю 

напророкували, немовби донька 

його вийде заміж за простого 

солдата, а королі цього не 

люблять».  



Всіх впізнали?  

Давайте перевіримо! 



 «Підемо зі мною! – сказав він.             
– Тут тобі не місце! Якщо ти 
така ж добра, як гарна, я наряджу 
тебе у шовк й оксамит, надягну 
тобі на голову золоту корону, і ти 
будеш жити у моєму розкішному 
палаці!»  

Король і Еліза. «Дикі лебеді» 



  «Як би її побачити? – спитав він. Це 
ніяк не можна! –  сказали йому.         – 
Вона живе у величезному мідному 
замку, за високими стінами з 
баштами. Ніхто, окрім самого 
короля, не може ні ввійти туди, ні 
війти звідти, тому що королю 
напророкували, немовби донька його 
вийде заміж за простого солдата, а 
королі цього не люблять».  

Солдат и принцеса. «Кресало» 



Ви впорались 
навіть з таким важким 

завданням! 
 

Молодці! 
Давайте продовжимо! 



Конкурс 

  

«Бюро 

знахідок» 



Кому належать 
ці предмети? 







чи правильно ви визначили? 

Перевіримо, 



Каю  
з казки  

«Снігова королева» 

« - Мої санчата! Не забудь мої санчата! - Схопився 

він. Санчата прив’язали на спину однієї з білих курей, і 

вона полетіла з ними за великими санями. Снігова 

королева поцілувала Кая ще раз. І він забув і Герду, і 

бабусю, і  всіх домашніх». 



Принцу  
з казки «Свинопас» 



Які молодці!  
 

І з цим конкурсом… 
впорались. 

 
Давайте 

продовжимо! 



 Конкурс  

 

«Хто про кого 

говорить?» 



Назвіть, 
 

хто про кого 
говорить? 

 
З якої вони казки? 



«Хороші в тебе дітки!  

Ось тільки один…  

Оцей невдалий!  

Добре б його переробити!»  



 «У неї тільки дві ніжки!  

 Дивитись гидко! – говорили одні. 

 - У неї немає вусиків, -  говорили інші. 

 - Фі, яка в неї тонка талія!  

 Яка вона бридка! - сказали всі».  



чи правильно ви відповіли? 

Давайте дізнаємось, 



«Хороші в тебе дітки!  

Ось тільки один…  

Оцей невдалий!  

Добре б його 

переробити!» 

Стара качка про гидке каченя. 

«Гидке каченя» 



«У неї тільки дві 
ніжки!  

 Дивитись гидко! – 
говорили одні. 

 - У неї немає вусиків, 
-  говорили інші. 

 - Фі, яка в неї тонка 
талія!  

 Яка вона бридка! - 
сказали всі».  

Комахи про Дюймовочку. 

«Дюймовочка» 



Ви впорались із 
завданням! 

 
Отже, у нас залишився –  

 
останній конкурс!... 



Конкурс  

 

знавців 

казок 



Дайте відповіді на мої запитання! 



  Снігова королева сказала йому: 

 “Якщо ти складеш це слово, ти будеш 

сам себе господар, і я подарю тобі весь 

світ і пару нових ковзанів”. 

Яке слово повинен  
був скласти Кай? 



  «Ну, як вам подобається? 

 - Дуже мило! Чудово! Чи не 

так? 

 - О так, це дуже чарівно! 

 - Чи не хочете 

помилуватися? Які 

кольори, який малюнок! 

 - О так, дуже, дуже гарно! 

Даю своє найвище 

схвалення!»  

Про що вони говорять? 



Давайте перевіримо, 
чи уважно ви читали 

казки 



Яке слово повинен  

був скласти Кай? 

Вічність 



О так, дуже, дуже гарно! Даю своє 
найвище схвалення!»  

Про нове плаття короля 

Про що 
вони говорять? 



Ось і конкурсам кінець, 

 

а хто виграв - 

молодець! 



Ганс Християн 

Андерсен  

(1805-1875) 

Автор всесвітньо відомих  
і всенародно  

улюблених казок 



В 1956 році була заснована 
міжнародна премія  

імені Г.Х. Андерсена,  
 

яку часто називають  
«Малою нобелевскою премією». 

 Присуджується вона раз на два роки. 

 

 Спочатку премія Андерсена присуджувалася 
тільки автору кращої дитячої книги,  

а з 1966 року її видають ще й кращому 
художнику-ілюстратору. 



 І’мя  Г.Х. Андерсена  носить золота 
медаль, якою нагороджуються кращі у  
світі дитячі письменники і художники-

ілюстратори дитячих книг.  

 Отримати цю медаль так же почесно, 
як стати Нобелевським лауреатом. 



 За минулі роки  

 лауреатами премії Андерсена  

 стали 23 письменника і 17 художников- 

ілюстраторів дитячої книги –  

представники 20 країн світу.  



Хочете знати,  
хто удостоювався премії і медалі імені 

Г.Х.Андерсена? 

Це письменники: 

Астрід Ліндгрен (Швеція), 

Туве Янсон (Фінляндія), 

Джанні Родарі (Італія). 

 
Художники: 

Тетяна Мавріна (Росія)  

 
та інші. 



День народження  
Г.Х. Андерсена - 2 квітня -  

 
з 1967 року 

 
став відмічатися ще й як 

Міжнародний день  
дитячої книги 




