
Пам’ятники літературним

та казковим героям



Книга - мій прекрасний квітник, в якому 
Розпускаються бутони троянд, 
Книга — мій сад, який приносить 
Сто тисяч різноманітних плодів. 
Книга — моє червневе небо, що посилає перли.

З кожної краплини, мов із мушлі. 
Копальня моя багата, в якій срібла і 
Золота безліч, - книга. 

Туркменський поет Садик



Мандруємо Україною!



В Одесі нас вітає 

веселий

Карлсон

http://fotki.yandex.ru/users/oksi-white/view/85470/


У Києві нас 

дражнить

Буратіно

http://fotki.yandex.ru/users/oksi-white/view/85476/


А в Харкові 

розповідає веселі 

історії

Остап Бендер



В цьому ж 

місті живе

Елочка-

Людожерка



У місті 

Павлоград 

розказує 

анекдоти

Поручик 

Ржевський



Ось веселий барон 

Мюнхаузен з 

Кременчука, дуже 

схожий на відомого 

телеведучого  

Леоніда Якубовича.



Голохвастов і Проня 

Прокопівна. Жених і

наречена з фільму "За 

двома зайцями" стоїть на 

початку є Андріївського

спуску, біля Андріївської

церкви. Саме з її довгої 

драбини Голохвастова 

скинули після  весілля, яке 

не відбулося.



Мандруємо 
Білорусією!



Біля туристичної агенції у білоруському місті Гродно 
готова вирушити у дорогу …

Жаба-мандрівниця



У місті Орша у 
Білорусії 
можна 
порівняти свій 
зріст з …

Гулівером



Мандруємо Росією!



На Горобцевих 
горах у Москві 
зустрічає дітей 
біля міського 
Палацу дитячої 
творчості…

Мальчиш-
Кибальчиш



У місті Луховиці 
Московської 
області можна 
покататися на 
велосипеді з …

Поштарем 
Печкіним



А в Раменському 

зовуть у гості

Вінні-пух і 

П’ятачок

http://fotki.yandex.ru/users/oksi-white/view/85474/


А поряд 

танцюють

Крокодил Гена, 

Чебурашка і 

Шапокляк

http://fotki.yandex.ru/users/oksi-white/view/85475/


І тут же 

Матроскін і 

Шарик вчать 

Галченя 

розмовляти

http://fotki.yandex.ru/users/oksi-white/view/85481/


У Таганрозі влаштували циркову виставу друзі …

Каштанки



У Тобольську автора 
поеми-казки оточили 
його герої  на чолі з…

Коником-
Горбокоником



За бажанням 
автора  у колишню 
сибірську столицю –
місто Тобольськ, 
вирушив у другій 
своїй подорожі…

Робінзон Крузо



Вирушаємо в Європу!



У столиці Данії -
місті 
Копенгагені 
зустрічає 
кораблі 
бронзова …

Русалочка
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А рідне місто 
Андерсена – Оденс, 
охороняє…

Стійкий олов’яний 
солдатик



УЛондоні вийшов
на прогулянку у 
Кенсингстонський 

парк …

Пітер Пен



У столиці Швеції 
Стокгольмі  “мешкає”
один із найменших 
пам’ятників.

Пригощають 
цукерками, а взимку 
в’яжуть шарфи і 
шапочки…

Нільсу Хольгерсону



У Фінляндії біля 
бібліотеки в 
місті Тампері 
Вас зустрічає…

Мумі - Тролль



У німецькому містечку Боденвердер ми 
побачимо вершника на коні-фонтані



А у російському 
Калінінграді -
верхи  на 
гарматному ядрі.
Так подорожує…

Барон             
Мюнхгаузен



Це містечко у 
Німеччині відоме у 
всьому світі 
завдяки…

Бременським        
музикантам



У Франції у місті 
Ліон військовий 
льотчик 
Екзюпері знову 
веде бесіду з … 

Маленьким              
Принцем



В італьянскому 
містечку Коллоді 
зустрівся з 
Блакитною феєю

Піноккіо



Вперед до Америки!



На великому 
горбі в 
американсько-
му містечку 
Ганнібал  знов 
шукають пригод 
два 
нерозлучних 
друга - …
Том Сойєр і

Гек Фінн



У центральному парку Нью-Йорка 
влаштувалася із друзями з Країни Чудес … 
Аліса



В американському 
Медісоні поважно 
всівся…

Шалтай- Болтай



Летимо до Австралії !



У передмісті Сіднею,   -
найбільшого міста 
Австралії,         чекає на 
зміну вітру…

Мері Поппінс




