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2020 року виповнюється 100 років від дня народження легендарного творця
казки  про  пригоди  Цибуліно  італійського  дитячого  письменника,  казкаря  і
журналіста Джанні Родарі, письменника, який прожив важке, але напрочуд яскраве і
щасливе  життя,  бо  присвятив  його  улюбленій  справі:  творчості  на  радість
найвдячнішим  і  найщирішим  читачам  –  дітям.  Його  твори  "Пригоди  Цибуліно",
"Джельсоміно  в  країні  брехунів",  "Пригоди  Блакитної  стріли"  – класика  дитячої
літератури, яка виховала багато поколінь дітей.

Методичний матеріал, що пропонується Вашій увазі, містить інформацію про
життєвий  та  творчий  шлях  письменника,  поради  щодо  облаштування  книжкових
виставок та проведення літературних інтерактивних розваг за його творами, а також
сценарії  окремих  заходів,  які  стануть  при  нагоді  бібліотекарям,  що  працюють  з
дітьми.

До  ювілею  письменника  в  бібліотеках  можуть  бути  облаштовані  казкові
куточки,  оформлені  книжкові  виставки,  виставки  дитячих  малюнків  під
назвами: "Казковий світ Джанні Родарі", "Планета казок від Джанні Родарі",
"Казкова країна дивовижних мешканців з Італії", "Резиденція казкових героїв
Джанні  Родарі",  "Веселі,  дотепні  і  мудрі  казки  від  Джанні  Родарі",
"Легендарному творцю веселого Цибуліно – 100!" та ін. 

Літературна візитка "Легендарному творцю веселого Цибуліно – 100!"

До  заходу  варто  оформити  книжкову  виставку  за  творами  письменника,
помістити  його  портрет.  Доречною  буде  і  виставка  дитячих  ілюстрацій  до
улюблених творів Джанні Родарі.

Бібліотекар:  "Вільне володіння словом  –  всім!" –  на мій погляд,  це гарний
девіз,  девіз  добротного  демократичного  звучання.  Не  для  того,  щоб  усі  були
художниками,  а для того,  щоб ніхто не був рабом". Ці слова належать видатному
італійському дитячому письменнику Джанні  Родарі.  Автор цих слів знав,  про що
писав, адже він сам віртуозно володів цим світом – світом слова,  світом написаних
ним книжок, світом дітей  різних  країн,  які  протягом  багатьох  десятиліть
захоплюються його віршами та казками, світом, де всі  прагнуть бути вільними і
щасливими, жити і працювати на своїй землі, приносити користь іншим і радіти від
цього і, де в боротьбі зі  злом, завжди перемагає добро.  Джанні Родарі був сином
свого  часу,  своїх  батьків-трудівників,  своєї  батьківщини  –  Італії,  але   назавжди
залишився громадянином країни Дитинства.

Джанні Родарі (повне ім’я Джованні Франческо Родарі) народився  23  жовтня
1920 року в містечку Оменья на півночі Італії в родині хазяїна невеличкої пекарні і
магазинчика  "Хлібобулочні  вироби  і  продовольчі  товари".  Змалку  він  був
обдарованою дитиною: навчався грати на скрипці, рано почав читати і писати, навіть
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складав  вірші  і  непогано  малював.  Понад  усе  малому  Родарі  подобалося  читати
книжки  про  різноманітні  пригоди.  Та  найдужче  він  захоплювався  дивними
пригодами  смішного  дерев’яного  хлопчика  Піноккіо,  героя  казки  італійського
письменника Карло Коллоді.

В дитинстві хлопчик мріяв стати знаменитим художником або музикантом, чи,
врешті-решт,  власником магазину іграшок.  І якби в  його житті  усе йшло так,  як
бажалося,  то  й  отримав  би  Джанні  разом  із  братами  Чезаре  і  Маріо  традиційне
виховання, як у типовій італійській родині. Але раптом помер його батько. Рятуючи
в зливу потопаюче кошеня,  Джузеппе Родарі  застудився,  почалися ускладнення –
бронхіальна пневмонія, і батька маленького Джанні, якому виповнилось на той час
лише  10  років,  врятувати  не  вдалося.  Сім’я  збідніла,  і мати  пішла  працювати
хатньою робітницею до заможних людей.  Джанні був змушений піти навчатися до
духовної  семінарії,  тому  що  там  не  лише  давали  освіту  дітям  бідняків,  а  й
безкоштовно годували й одягали. Семінарія, як вважав сам казкар – нудний заклад.
Проте  там  була  гарна  бібліотека,  і  хлопцеві  подобалося  проводити  в  ній  увесь
вільний час.  Можливо,  саме рання начитаність  і  допомагала йому в  подальшому
житті.

Одразу  по  закінченні  семінарії,  а  йому  було  лише  17  років,  Родарі  почав
викладати в молодших классах школи, адже треба було не лише на щось жити, а й
допомагати родині.  З  дітьми він  легко знаходив спільну мову і  йому подобалося
працювати з ними. Він підходив до своєї роботи з фантазією, вигадував нові вправи,
навчав дітей складати вірші й майструвати іграшки  (це була одна з його дитячих
мрій – створювати іграшки).  

У  1939  році,  не  припиняючи  викладання,  Джанні  Родарі  вступив  до
Міланського університету. Але закінчити його не встиг. Розпочалась Друга Світова
війна.  Під час  війни Родарі  був звільнений від  призову  до армії  з  причини його
поганого  здоров’я.  Перебуваючи  у  скрутному  фінансовому  становищі,  він  почав
працювати в одному з відділень фашистської партії і був змушений стати членом
молодіжної  фашистської  організації  "Італійська  лікторська  молодь".  Але  згодом,
тяжко сприйнявши втрату двох своїх найкращих друзів і  улюбленого брата Чезаре,
які  загинули  у  нацистському  концтаборі,  Джанні  Родарі  у  1944  році  вийшов  з
фашистської партії  і  приєднався до італійської компартії,  де почав брати активну
участь в італійському русі опору.

По  закінченні  війни,  у  1948  році,  Родарі  влаштовується  працювати
журналістом  у  видавництві  газети  італійської  компартії  "Уніта"  (Єдність). Як
виявилось,  Джанні  мав  здібності  не  лише  до  вигадування  дитячих  віршів  та
вчительських "забавок" з дітьми, а й до більш серйозних текстів, що і привело його
до  редакції  газети. Водночас  він  починає  писати  і  оповідання  для  дітей,  проте,
занурившись з головою в журналістську діяльність,  не має часу на спілкування з
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дітьми.   Через  деякий час головний редактор газети вирішив,  що тираж видання
можна збільшити за рахунок дитячого інтересу,  і  доручив молодому журналістові
вести на газетних шпальтах такий собі "Дитячий куточок". Від того часу в газеті
почали з’являтись веселі, легкі для запам’ятовування вірші про життя дітей, про їхні
турботи і мрії.

1950  року  Джанні  Родарі  був  призначений  редактором  нового  італійського
щотижневого дитячого журналу "Піонер". В цей же час вийшла його перша книжка
віршів під назвою "Книжка філастроке", а пізніше з’явились "Поїзд віршів", "Вірші
про небо та землі" та інші. Того ж 1950 року Родарі опублікував казку, що увічнила
його ім’я в світовій літературі: "Пригоди Цибуліно". 

Літературна доля  Джанні  Родарі  парадоксальна.  Його ім’я  стало  відомим в
усьому світі,  а вдома,  в Італії,  його не сприймали і зовсім мало знали. "Мандрівка
Блакитної стріли", "Джельсоміно у Країні Брехунів", "Джип у телевізорі", "Торт у
небі", "Планета новорічних ялинок" – всі ці та ще десятки інших казок письменника
стали  відомими спочатку  в  світі,  і  лише потім їх  визнали  в  рідній  Італії.  Книги
Родарі не користувались популярністю. Їх вважали занадто абстрактними. А книжку
про хлопчика Цибуліно римська церква взагалі заборонила читати дітям праведних
католиків. А з церковних кафедр казкаря почали називати єретиком і розпусником. І
в літературних колах Італії неабияк здивувались, коли у 1970 році письменника було
нагороджено  найвищою нагородою казкарів  світу:  Золотою  медаллю імені  Ганса
Крістіана Андерсена.

Сам  же  Джанні  Родарі  часто  ніяковів  від  такої  уваги  і  популярності  своїх
книжок у світі.  Зокрема, коли письменник вперше відвідав Радянський Союз і на
прохання своєї доньки Паоли, яка приїхала разом ним, завітав до магазину "Дитячий
світ", то був надзвичайно здивований, побачивши у вітринах персонажів своїх казок.

Щодо  відвідин  Радянського  Союзу,  то  їх  історія  була  такою.  1979  року
керівництво  радянського  видавництва  "Прогрес"  запропонувало  письменникові
приїхати до Союзу.  Після подорожей країною він мав написати позитивну книжку
про  радянський  спосіб  життя.  Родарі  прийняв  запрошення.  Новий  твір  вирішив
присвятити радянській школі. 

Але після відвідання Союзу письменник відмовився писати схвальну книгу
про СРСР. Коли у нього запитали, чи буде він її писати, Родарі відповів: "Нізащо!
Хоча  у  мене  за  3  місяці  назбиралася  купа  нотаток".  "Чого  я  не  терплю,  то  це
двоєдушності,  очевидної  легкості,  з  якою  тутешня  молода  інтелігенція  живе
подвійним життям,  – писав він,  італійський комуніст,  про побачене в Радянському
Союзі. – Їх можна зрозуміти, тільки якщо врахувати, що роздвоєння особистості в
них з дитинства, і є масовим. Але яка ж це велика помилка – постійно грати, мов на
сцені. Зрозуміло одне: вони не комуністи й поводяться не як комуністи". По смерті
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казкаря ці нотатки опублікувала його дружина Марія Тереза під заголовком "Ігри в
СРСР".

Письменник вважав,  що розвиток дитини неможливий без пробудження в її
свідомості фантазії,  творчих навичок. Іноді він навіть писав казки,  де пропонував
юним читачам кілька фіналів на вибір, щоб вони самі могли додумати закінчення
історії на власний розсуд.  Він писав: "Ніколи не намагайтеся залякати себе словом
"кінець". Закінчень у казки може бути скільки завгодно, хоч всі 13". 

А ще Родарі написав книгу "Граматика фантазії" – єдину книгу для дорослих, в
якій  подав  серію  спеціальних  уроків,  спрямованих  на  розвиток  у  малечі  творчої
уяви. "В дійсність можна увійти з головного входу, а можна влізти в неї – і це куди
забавніше – через кватирку," – це цитата з цієї книжки і, до речі, сам він завжди так і
робив.

Джанні Родарі  –  веселий,  вигадливий і дуже добрий казкар,  який подарував
дітлахам багато незвичайних історій  і  якого знають і  люблять  у  всьому світі,  на
превеликий жаль  прожив лише  60  років. У 1979 році, після чергової подорожі до
СРСР, його здоров’я значно погіршилось і він припинив писати. 14 квітня 1980 року
після  невдалої  операції  у  Римі  Джанні  Родарі  несподівано  помер.  Телеграму  із
співчуттям його сім'ї, дружині Марії - Терезі Феретті і донці Паолі, надіслав тоді сам
президент Італії.

Все життя письменника проникнуте турботою про дітей, про їхнє здоров’я та
їхнє майбутнє. Ось як він говорить про це у вірші "Танок усіх діток".

 Складаю цей віршик, рядок у рядок,
Для всіх, скільки є їх у світі, діток –
Діток-абіссінців, діток-італійців,
Діток-росіян і діток-австралійців,
Для чорних-пречорних, немов ті вуглинки,
Для зовсім червоних, неначе цеглинки,
Для жовтих, отих, що живуть у Китаї, –
У них вечоріє, коли в нас світає, –
Для тих, що живуть там, де льоду багато,
І лізуть в мішок, коли спати лягати,
Для тих, що у пралісі жити повинні,
Де шастають мавпи, прудкі та невпинні,
Для всіх, що у місті живуть чи в селі,
Для всіх, що веселі, для всіх, що малі, –
За руки побравшись, безліч діток
По цілому світі веде свій танок –
Улітку в садах чи на луках весняних,
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На всіх паралелях і меридіанах.

Видатний творець казки про хлопчика  Цибуліно,  письменник Джанні Родарі,
прожив важке,  але дивовижно яскраве і  щасливе життя,  тому що присвятив його
улюбленій   справі:  творчості  на  радість  найвдячнішим і  найщирішим читачам  –
дітям.  Його твори   –  це класика дитячої літератури,  що зростила багато поколінь.
Вони – його пам’ятник. Пам’ятник його таланту, його життю. А прекрасна душа цієї
неймовірної людини якнайкраще розкривається у його вірші під назвою  "Надії".
Давайте його послухаємо: 

От коли б я крамничку мав,                                "Є надії! Дешевий крам!
Як би весело жив тоді я!                                     За дрібненьку монету срібну
Знаєш, чим би я торгував?                                  Тих надій я кожному дам
Продавав би людям надії:                                   Стільки, скільки йому потрібно!"

                                                 
                                                  А прийшов би який бідак,
                                                  Що й на мідний шаг небагатий,
                                                  Я б йому відступив і так
                                                  І платні б не став вимагати.

За  творами  Джанні  Родарі  створено  кілька  мультиплікаційних  та  художніх
фільмів і, навіть, балет-казку "Цибуліно", музику до якого написав Карен Хачатурян.
Фрагменти з цих творів можна успішно використати при проведенні інтерактивних
заходів, присвячених творчості письменника. Це можуть бути: брейн-ринг "Цікаві
факти  з  життя  батька  Цибуліно",  мульткалейдоскоп  "Подорожуємо  разом  з
героями  казок  Джанні  Родарі",  музичну  мозаїку  "Пригоди  хлопчика-
цибулинки" тощо.

Пропонуємо кілька інтерактивних ігор за творчістю Джанні Родарі.

Літературний лабіринт "Відгадай і прочитай"
Перед  проведенням  гри  бажано  організувати  в  залі  книжкову  виставку-

інсталяцію "Планета казок Джанні Родарі" .

1-й тур "Відгадка, яка сховалась у книзі"

Дітям пропонується відгадати загадку та знайти на виставці книгу, у назві
якої присутнє це слово.

Кажуть, щоб хвороб не знати,
Треба всім мене вживати.
Може, ви мене й з’їсте,
Тільки сльози проллєте. (цибуля, книга "Пригоди Цибуліно")
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Летить птах через ліс, через дах.
На полі не сідає – в ціль попадає. (стріла, книга "Подорож блакитної стріли")

Сліпий побачив зайця, 
А безногий впіймав його. Що це? (брехня, книга "Джельсоміно в Країні Брехунів")
Дивну скриньку носить Толя – 
З неї чути голос Олі. 
Толя скаже лиш: "Привіт!" 
"Здрастуй", – чує він за мить. (телефон, книга "Казки по телефону")

Чарівний ребус "Зашифровані імена"

Дітям  пропонується  розгадати  кросворди,  назвати  імена  героїв  казок
Джанні Родарі і вказати назви творів. Малюнки до кожного кросворду робляться
на окремому аркуші паперу. 

1. ци - ркуль, бу - динок, лі - ра, но - ги (Цибуліно, "Пригоди Цибуліно"); 
2.  дже -  м,  л  -  іжко,  ь –  м’який знак,  сом,  ін -  дик,  о -  чі  (Джельсоміно,

Джельсоміно в Країні Брехунів");
3. ф - арби, ра - к, н - іс, че - к, ско - ворода (Франческо, "Подорож блакитної

стріли").
Літературне лото "Намальована казка"

Перед учасниками гри розкладають картки-малюнки, пропонують відібрати
тільки ті, що мають відношення до певної казки  Джанні Родарі, та назвати цю
казку. 

1. Вишенька,  в’язниця,  карета,  ключ,  літак.  (зайва картка з літаком, книга
"Пригоди Цибуліно"); 

2.  Іграшки,  Новий рік,  Фея,  магазин, лисиця.  (зайва картка з лисицею, книга
"Подорож блакитної стріли";

3. В’язниця, кіт, голос, парик, художник, потяг. (зайва картка з потягом, книга
"Джельсоміно в Країні Брехунів").

Літературна головоломка "Казковий салат"

Дітям пропонується з поданих варіантів – "складових салату" - скомбінувати
правильні назви казок Джанні Родарі.

"Подорож по телефону" – "Подорож блакитної стріли"
"Планета Джельсоміно" – "Планета новорічних ялинок"
"Пригоди новорічних ялинок" – "Пригоди Цибуліно"
"Цибуліно в країні брехунів" – "Джельсоміно в країні брехунів"
"Казки блакитної стріли" – "Казки по телефону"

7



Майстерня радості "Малюємо фантазії - створюємо казку"

Бібліотекар:  Свого  часу  Джанні  Родарі  працював  у  школі  вчителем
початкових класів. На його уроках ніколи не було нудно, тому що молодий педагог
не  стільки  вчив  дітей  письму  чи  арифметиці,  а  пропонував  їм  фантазувати  і
фантазував сам разом з ними. "А що було б, якби…" – говорив він і  пропонував
дітям  придумувати  виходи  з  неймовірних  ситуацій.  Спробуймо  і  ми  трохи
пофантазувати на тему "Що було б якби…?" і намалюємо "Нові пригоди старих
знайомих". 

Ось вам теми для ваших фантазій:

1. Принц Лимон надумав повернути владу у своїй країні…
2.  Цибуліно  мав  злий  характер  і  примушував  плакати  кожного,  з  ким

розмовляв…
3. Цибуліно і Вишенька опинилися на Планеті Новорічних Ялинок…
4. У рішучу мить Джельсоміно втратив свій голос…
5. Кіт Шкандибчик став таємним агентом короля Джакомоне…
6. Франческо потрапив у Країну брехунів…

При  проведенні  запропонованих  нижче  заходів  можна  поділити  дітей  на
команди і  оцінювати їхні  відповіді  в  балах диференційовано:  1  бал – за  коротку
відповідь на запитання, 2 бали – коли на додаток до відповіді вгадано ще й назву
твору, 3 бали – коли діти назвуть ще й інших героїв цього твору.

Гра-вікторина "Дива чарівної шкарпетки"

У казці "Пригоди Цибуліно" принц Лимон ховав ключ від в'язниці у шкарпетці.
Саме цей факт з казки можна використати при проведенні вікторини, дістаючи зі
шкарпетки ключі з прив’язаними до них папірцями із запитаннями. Кожну серію
запитань  можна  прив’язати  до  окремого  ключа  та  виділити  їх  ще  й  якимось
кольором.

1-й раунд "Ключ до змісту"
(вгадати казку за ключовим словом або фразою) 

1. Цибуля італійською – "cipolla" ("Пригоди Цибуліно");
2. Бізнес є бізнес – навіть для фей ("Подорож блакитної стріли");
3. Чудова планета у далекому космосі ("Планета новорічних ялинок");
4.  Брехнею світ  перейдеш та  назад  не  повернешся  ("Джельсоміно  в  країні

брехунів").
2-й раунд "Хто Я"

(відгадати героя за характеристикою)
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1. Кмітливий, хоробрий, ніколи не плаче. (Цибуліно, "Пригоди Цибуліно");
2.  Скупувата,  гонориста,  але,  врешті-решт  – непогана.  (Фея,  "Подорож

блакитної стріли");
3. Увесь час зітхав, але свою мрію здійснив. (кум Гарбуз, "Пригоди Цибуліно");
4. Іграшка, яка соромилась своєї зовнішності.  (капітан Півбороди, "Подорож

блакитної стріли");    
5. Шантажист і жаднюга. (герцог Мандарин, "Пригоди Цибуліно");
6. Не лише жорстокий,  але й брехливий.  (пірат Джакомоне, "Джельсоміно в

країні брехунів");
7.  Ненажера,  проте  крихітка  доброти  залишилась  і  в  його  серці.  (барон

Апельсин, "Пригоди Цибуліно");
8.  Героїня,  яка  дуже  любила  котів  і  хотіла,  щоб  вони  нявчали.  (тітка

Кукурудза, "Джельсоміно в країні брехунів");
9. Герой, який одне ім’я покинув, а другого ще не знайшов. (капітан Паулюс,

"Планета новорічних ялинок");
10. Герой, який ріс, коли сидів. (Бенвутто, "Джельсоміно в країні брехунів").

3-й раунд "Що то за герой"
(впізнати героя за уривком з казки)

1. "З карети виліз одягнений у все зелене товстун. Його червона надута пика,
здавалось, ось-ось трісне". (сеньйор Помідор, "Пригоди Цибуліно");

2. "У всьому величезному замку він мав тільки одного друга. То була служниця
графині Меншої – Полуничка. Вона жаліла цього бідолашного хлопчика в окулярах,
якого ніхто не любив.  Вона була з ним лагідна, а вечорами, коли він лягав спати,
приносила йому чогось солоденького". (Вишенька, "Пригоди Цибуліно");

3. "Кіт цей був густо-червоного чи навіть бордового кольору. Він мав лише три
лапи". (Шкандибчик, "Джельсоміно в країні брехунів");

4. "Зайшла дівчинка років на десять. Що це справді була дівчинка, можна було
здогадатися з  "кінського хвоста",  зав’язаного в неї на потилиці.  У всьому іншому
вона  нічим  не  відрізнялася  від  хлопця:  була  в  джинсах  та  картатій  ковбойці".
(Ромолетта, "Джельсоміно в країні брехунів").

3-й раунд "Такі-то справи"
(впізнати героя за його життєвими ситуаціями)

1. Був ув’язнений на все життя,  та ще й після смерті.  (Цибулоне,  "Пригоди
Цибуліно");

2. Правив овочево-фруктовою країною. (принц Лимон, "Пригоди Цибуліно"); 
3. Допомогли Цибуліно та іншим бранцям втекти із в’язниці.  (Павук і Кріт,

"Пригоди Цибуліно");
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4. Із іграшкового став справжнім і знайшов друга.  (пес Курдуплик, "Подорож
блакитної стріли");

5. Мріяв отримати у подарунок на Новий Рік іграшковий поїзд.  (Франческо,
"Подорож блакитної стріли");

6.  У день свого народження опинився на  іншій планеті.  (Марко,  "Планета
новорічних ялинок");

7.  Робив  добро  ціною  власного  життя.  (Бенвутто,  "Джельсоміно  в  країні
брехунів");

8.  Мріяв  отримати  великі  гроші  за  доноси,  а  в  результаті  збожеволів.
(Калімеро, "Джельсоміно в Країні Брехунів").

Вікторина-тест "Зроби свій вибір"

З  трьох  запропонованих  варіантів  діти  мають  вибрати  одну  правильну
відповідь.

За казкою "Пригоди Цибуліно"

1. Скільки братів мав Цибуліно? (2; 3; 7);
2. Як Цибуліно вперше переміг сеньйора Помідора? (примусив його плакати;

приспав за допомогою порошку; викликав на дуель і поранив);
3. Скільки цеглин назбирав за усе життя кум Гарбуз? (20; 118; 1000);
4.  Кого поселив сеньйор Помідор у будиночку кума Гарбуза? (Вишеньку;  пса

Гавкуна; містера Морквоу);
5.  Де  ховалися  Цибуліно  і  його  друзі  після  того,  як  втекли  із  замкового

підземелля? (у зоопарку; у печері; у місті);
6.  Хто  весь  час  зраджував  друзів  Цибуліно?  (Редисочка;  адвокат  Горох;

Полуничка);
7. Як звали собаку містера Морквоу? (Гавкун; Мастіно; Шукай);
8. Хто став старостою села після перемоги Цибуліно та його друзів? (професор

Груша; майстер Виноградинка; кум Часник).

За казкою "Подорож блакитної стріли"

1. Скільки років було Франческо? (7; 10; 12);
2. Коли відбулася подорож блакитної стріли? (у Новорічну ніч; на Великдень;

влітку);
3.  З  якою  метою  блакитна  стріла  вирушила  у  подорож?  (розшукати

Франческо; побувати на головній площі міста; принести радість бідним дітям);
4.  Хто першим покинув іграшковий поїзд?  (Генерал;  лялька Неру;  Жовтий

Ведмедик);
5.  Хто  подарував  серця  Лялькам-Маріонеткам?  (Фея;  Курдуплик;  Червоний

Олівець);
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6.  Де була остання зупинка блакитної стріли?  (у будинку Франческо; поряд з
бараком; біля будки залізничника).

За казкою "Джельсоміно у Країні Брехунів"

1. Яким голосом співав Джельсоміно? (басом; баритоном; тенором);
2. Як називали у Країні Брехунів хліб? (батон; чорнило; цеглина);
3.  Хто  не  зважав  на  закони  Країни  Брехунів?  (коти;  птахи  і  риби;

художники);
4. За що посадили до в’язниці художника Баноніто? (за те, що казав правду;

за відмову малювати гармати; за інші малюнки);
5.  Як  називалась  газета,  що  видавалась  у  Країні  Брехунів?  ("Витончений

брехун"; "Тільки брехня"; "Неправда");
6.  Хто  намалював  Шкандибчику  четверту  лапу?  (Ромолетта;  Баноніто;

Джельсоміно);
7. Ким був у минулому король Джакомоне? (вчителем; піратом; музикантом);
8. Як Джельсоміно зміг перемогти брехню? (зруйнував палац Джакомоне за

допомогою свого голосу; підняв повстання проти короля; вкрав золоту перуку).

За казкою "Планета новорічних ялинок"

1.  Як  називалась  Земля  на  Планеті  Новорічних Ялинок?  (Морена;  Серена;
Земляна);

2.  У якому місті жив Марко? (у Римі; у Венеції; у Турині);
3. Яке свято постійно відзначалось на Планеті новорічних ялинок? (Новий рік;

День Святого Миколая; Різдво);
4.  Чим  пригостили  головного  героя  на  Планеті  новорічних  ялинок?

(тістечками; залізним біфштексом; борщем);
5. Яке звання купив Марко? (імператора; капітана; регулювальника);
6.  Що  винайшов  Марко,  щоб  вгамувати  архіпсів?  (гармату;  архімаслак;

нічого не вигадав).

Казкова вікторина "Бюро знахідок"

Ведуча звертається  до  учасників  гри з  проханням повернути героям казок
Джанні  Родарі  загублені  речі,  які  випадково  потрапили  до  її  чарівної  скриньки.
Дістаючи  речі  зі  скриньки,  вона  пропонує  дітям  назвати  ім’я  героя,  якому
належать ці речі.  Кожна вірна відповідь оцінюється в один бал. Якщо відповідь
доповнюється назвою казки, учасник отримує додатковий бал. 

1. Перука (пірату Джакомоне, "Джельсоміно в країні брехунів"); 
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2. Пензель і ножик (художнику Беноніто, "Джельсоміно в країні брехунів"); 
3. Скрипка з половини груші (професору Груші, "Пригоди Цибуліно"); 
4.  Бронзові  дзвіночки  на  капелюхах (солдатам  Лимончикам,  "Пригоди

Цибуліно"); 
5. Коник-гойдалка (Маркові, "Планета новорічних ялинок"); 
6. Список бідних дітей, парасолька (Феї, "Подорож блакитної стріли"); 
7. Блакитний беретик (Франческо, "Подорож блакитної стріли"); 
8.  Половинка  ножиць,  бритва,  голка  з  ниткою (кумові  Чорниці,  "Пригоди

Цибуліно"); 
9. Тачка (ганчірнику Квасолі, "Пригоди Цибуліно"); 
10. Цеглина (кумові Гарбузу, "Пригоди Цибуліно"); 
11. Ялинкова гілка (Маркові, "Планета новорічних ялинок").
12. Собачка (містеру Морквоу, звати Хапай-Тримай, "Пригоди Цибуліно"); 
13. Ключ (кавалеру Помідору, ключ від в'язниці , "Пригоди Цибуліно");
14.  Сачок для ловлі метеликів (містеру Морквоу, "Пригоди Цибуліно");
15.  Свічка  (професору  Груші,  передала  до  в'язниці  служниця  Суничка,

"Пригоди Цибуліно");
16. Банка "Сльози" (Цибуліно, цибулевий сік,"Пригоди Цибуліно"); 
17. Окуляри (графу Вишеньці, "Пригоди Цибуліно");  
18. Фантик від цукерки  (служниці Суничці, нагорода від кавалера Помідора,

"Пригоди Цибуліно").

Літературний диліжанс "Фантазії сеньйора Родарі"
Орієнтовний сценарій

До заходу бажано оформити книжкову виставку під назвою "Казкар з Італії",
розмістити у залі портрет Джанні Родарі, плакат про ювілейну дату письменника
та плакати з його висловлюваннями:

"Взявшись за перо, я уявив собі, що на мене знову звернені погляди моїх учнів,
що вони чекають від мене казки або веселої історії. Так я почав писати для малечі".

"Як це здорово знати, що книга друкується не для того, щоб лежати десь у
пилу на вітрині або в шафі, а для того, щоб її з відмінним апетитом проковтнули,
з’їли, переварили сотні тисяч малюків".

Ведуча: Добридень, дорогі діти! Дозвольте відрекомендуватись. Мене звати
тітонька Панокк’я, тобто Кукурудза,  в перекладі українською. Я з’явилась на світ
завдяки  маестро  Джанні  Родарі,  а  якщо  точніше,  то  я  –  героїня  його  книги
"Джельсоміно  в  Країні  Брехунів".  А  ви  знаєте,  що  цього  року  знаменитому
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італійському письменнику виповнюється 100 років?  Так!  І  ще я  знаю,  що книги
цього видатного казкаря люблять читати не тільки у нас в Італії, але і у вас в Україні.

Його твори – як діти, і зараз вони розкажуть вам, яким був їх літературний
батько.  Так,  він  був життєрадісною  людиною,  яку  любили  і  маленькі,  і  дорослі
читачі,  любили за невичерпну  фантазію,  за теплий гумор.  Розуміючи,  що в світі
багато несправедливості,  Родарі вірив у перемогу добра і  світла.  І  ми, герої його
книг, розповідаємо дітям про його сподівання, про його мрію зробити світ кращим, а
людей – щасливішими.

У казці Родарі "Чічо" Блакитна фея дарує хлопчику чарівний глобус, який все
зло на землі обертає на добро. Давайте і ми помандруємо у світ казок Джанні Родарі
з цим чарівним глобусом. А щоб цікавіше було подорожувати, давайте поділимось на
дві команди і назвемо їх, наприклад: команда "Фантазери" і команда "Веселуни".
Тож, у путь! І перша наша зупинка:

 Станція "Біографічна"

Ведуча: Друзі! Пропоную вам переглянути відеопрезентацію "Розповідь про
Джанні Родарі",  з  якої  ви дізнаєтесь про життєвий та  творчий шлях улюбленця
дітвори з усього світу, якому довелось подолати чимало життєвих перешкод, перш
ніж стати відомим на увесь світ письменником.

Для більш детального розкриття відеоматеріалів  можна використовувати
вище подані біографічні матеріали про письменника.

Презентацію можна знайти за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-
rozpovid-pro-dzhanni-rodari-77059.html

Ведуча: Маю надію,  що ви були досить уважними слухачами і  дуже легко
знайдете правильні відповіді на мої запитання. Тож, бліц - опитування:

1.  Батько  хлопчика  Джузеппе  Родарі  був:  власником  маленької  пекарні  і
магазинчика; власником кав’ярні; власником невеличкого магазинчика взуття; 

2.  Скільки  дітей  було  в  сім’ї  Родарі?:  п’ятеро;  троє;  Джанні  був  єдиною
дитиною;

3. Ким мріяв стати маленький Джанні?: капітаном; банкіром; художником;
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4.  Родарі  пішов  навчатися  в  семінарію  бо:  мав  велике  бажання  стати
священиком;  там не тільки навчали, але й годували і одягали; там навчались його
брати;

5.  Дітям  подобались  уроки  Родарі,  тому  що  він:  викладав  з  фантазією;
дозволяв бавитись на уроках; не ставив поганих оцінок;

6.  Улюбленим казковим героєм письменника був:  Буратіно;  Піноккіо;  Пітер
Пен;

7.  Перша казка Джанні Родарі – це:  Пригоди Цибуліно; Подорож Блакитної
Стріли; Джельсоміно в Країні Брехунів;

8.  Для  дорослих  Джанні  Родарі  написав  книгу:  "Торт  у  небі";  "Граматика
фантазії"; "Казки по телефону"; 

9. Джанні Родарі був редактором журналу: "Барвінок"; "Мурзилка"; "Піонер"; 

10. У 1970 році письменник був нагороджений Міжнародною премією: ім. Г.-
Х. Андерсена; Миру; ЮНЕСКО;

Ведуча:  Що ж, бачу, ви – уважні слухачі і розумні діти. Тож вирушаємо до
наступної станції, і називається вона:

Станція "Народна мудрість"

Ведуча:  У  своїх  книгах  Джанні  Родарі  часто  використовував  різні  крилаті
вислови, примовляння. Давайте і ми зараз перевіримо, як добре ви знаєте українські
народні  прислів’я  та  приказки.  Кожна  команда  отримає  по  два  завдання.  Для
виконання першого завдання мої помічники роздадуть вам по вісім карток, на яких
окремо  написані  початок  та  закінчення  прислів’я.  Протягом  хвилини  ви  маєте
скласти з цих карток по чотири прислів’я. А ось у другому завданні, ви не тільки
маєте правильно зібрати прислів’я, а ще й пояснити його значення. Тож почали.

Перше завдання для першої команди:
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– Де цибуля,… там і сльози; 

– На серці… кішки шкребуть;

– Язик… без кісток;

– Залишитися… в дурнях.

Перше завдання для другої команди:

– Як об стіну… горохом; 

– Тут і у стін… є вуха;

– Поживемо – … побачимо;

– Час від часу… не легше.

Друге завдання для першої команди:

– В своєму домі… і стіни допомагають. 

Друге завдання для другої команди:

– Добре сміється той,… хто сміється останнім.

Ведуча: Гарно попрацювали обидві команди, тому зараз нас чекає невеличкий
відпочинок на наступній станції.

Станція  "Мультляндія"

Діти переглядають мультфільм "Хлопчик з Неаполя".
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Ведуча:  Маю  надію,  що  вам  сподобався  мультфільм  і  дивились  ви  його
уважно, тож тепер з легкістю відповісте на мої запитання. Перед капітанами команд
стоять  дзвіночки.  Хто  з  капітанів  першим  натисне  на  дзвоник  –  команда  того  і
відповідає  першою  на  моє  запитання.  Якщо  ж  відповідь  буде  невірною,  право
відповіді переходить до іншої команди. Тож, почали… 

1. Який птах літав на початку мультфільму? (паперовий голуб);

2. Ким були батьки Чічо? (він був сиротою);

3. Де жив маленький сеньйор? (у високій вежі з годинником);

4. У що перетворилась зброя на плакаті і віник в руках розлюченої матері? (в
кульки і цукерки);

5. Про що мріяв Чічо? (про черевики);

6. Навіщо ці черевики були йому потрібні? (щоб піти до школи);

7. Чому зламався глобус? (його прострелила зла лисиця);

8. Навіщо відьмі був потрібен глобус? (щоб у світі панувало зло);

9. Яким чином глобус міг втратити чарівну силу? (треба було відібрати його
силою);

10. Яке звання мав Кіт у чоботях? (комендант чарівного лісу);

*Якою,  на  вашу  думку,  є  головна  ідея  фільму?  (питання  з  зірочкою
оцінюється в 3 бали. Варіанти відповідей можуть бути такими: життя можна
зробити  щасливим,  якщо  глобус  перебуватиме  в  добрих  руках;  якщо  глобус
перебуватиме в добрих руках, у світі щезне зло і страх).

Станція "Допомагайка"
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Ведуча: Мої друзі з інших казок Джанні Родарі дуже розсіяні і неуважні, тому
частенько гублять свої речі. І якщо ці речі вчасно не повернути у казку – вона просто
може зникнути.  Тож давайте  швиденько  допоможемо  цим  речам  повернутись  до
своїх власників. 

Ведуча використовує питання казкової вікторини "Бюро знахідок", розміщеної
вище.

Станція "Поетична"

Ведуча: Друзі, а ви знаєте, що Джанні Родарі був не тільки чудовим казкарем,
але й гарним поетом, який написав дуже багато хороших віршів. Давайте їх зараз
послухаємо. Але хто ж допоможе мені їх продекламувати? (З-за ширми з’являється
лялька Джельсоміно).

Джельсоміно: Доброго вам всім дня! Це я, Джельсоміно. Ви, мабуть, знаєте,
що  я  вмію  гарно  співати,   вірші  я  читаю  теж  добре.  Можу  почитати  вам  мій
улюблений  вірш нашого  чудового  літературного  батька,  який  називається  "Поїзд
майбутнього". (читає вірш).

Гей, кому треба, в вагон піднімайтесь!
Подано поїзд кур’єрський на Марс.
О восьмій годині, на час вечері,
Будем за графіком ми на Венері.
Далі зупинка у нас на Сатурні,
Там будуть танці, розваги культурні.
Можемо Сонце об’їхать кругом,
Потім шугнути Чумацьким Шляхом,
І незабаром – не вспієш огледіться –
Вже перед нами Велика Ведмедиця.
Рушив у путь міжпланетний експрес,
Лиш смуга біліє в блакиті небес.
Аж ось на вокзал якась жінка прибігла.
– Яка досада! Знову не встигла!
– Сеньйоро, не треба так хвилюваться:
Наступний поїзд – хвилин за двадцять.
– Мені недалечко, тільки до Місяця,
Поїду тролейбусом номер тисяча.
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Джельсоміно: А ось ще один дуже симпатичний віршик під назвою "Літня
спека". Послухайте.

Цей віршик пишу я про ту дітвору,
Що в місті лишається в літню пору.
Добре, кому випадає нагода
За містом пожити, на лоні природи!
Гарно, наприклад, поїхати в гори,
Де чисте й здорове повітря прозоре,

Обрали б мене президентом, то враз
Я видав би строгий-престрогий наказ:
П а р а г р а ф  п е р ш и й.
Улітку всі діти
Не мають права у місті сидіти.
П а р а г р а ф  д р у г и й.
Для дітвори
Відкрити безплатні морські табори.
П а р а г р а ф  т р е т і й.
Малятам віднині
Належать Альпи і Апенніни.
Хто не послухає цього наказу,
Того в тюрму посадити відразу.

Ведуча:  Ось  яким  мрійником  був  наш  чудовий  батько  –  італійський
письменник,  казкар,  поет,  журналіст  Джанні  Родарі.  Дякуємо  вам,  діти,  що
допомогли нам так весело відсвяткувати його день народження. А ви ж знаєте, що на
свята  завжди  дарують  подарунки.  Є  подарунки  і  у  нас.  Та  спочатку  підведемо
підсумки наших конкурсів. 

Журі підраховує бали . Вручаються подарунки переможцям. 

Літературний диліжанс "Весела прогулянка казковою країною"

Орієнтовний сценарій за казкою "Пригоди Цибуліно"
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До  заходу  варто  оформити  книжкову  виставку  "Веселі,  дотепні  і  мудрі
казки від Джанні Родарі",  а також підготувати великий кошик, муляжі овочів,
фруктів та ягід, фішки у вигляді маленьких цибулинок, медальки для нагородження
дітей із зображенням Цибуліно. Ведучому заходу допомагають ляльки – герої казки
"Пригоди Цибуліно". При наявності техніки бажано підготувати відеопрезентацію
за  творчістю  Джанні  Родарі,  а  також  продемонструвати  фрагменти
мультфільму "Пригоди Цибуліно".  

Перед початком заходу,  поки діти розсідаються по місцях,  звучить "Пісня
Цибуліно". Виходить Казкарка.

Казкарка: О!  До моєї чарівної країни знову завітали гості? Що ж, я завжди
рада новим відвідувачам, які мандрують дивовижними містами моєї казкової країни.

Існує книг багато на землі,

У всесвіт мудрості людина потрапляє,

Та кожен з вас – дорослий чи малий,

Читати казку знову обирає.  

Казка – це світ чарівний, унікальний,

Казка – це диво мрії і краси.

Поринути у казку – це так незвичайно,

Це справді свято, радість для душі.

У казці звірі мову свою мають,

І фрукти розмовляють, мов живі,

Добро і правда зло завжди долають,

Тому і люблять казку діти в світі всі.

Мабуть ти знаєш: в світі є країна,

Живуть в ній і Петрушка, й Цибуліно.
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З Лимоном й Помідором борються всі спільно,

Щоб жити в ріднім домі весело і вільно.

А далі, коли буде ваша ласка, 

Ми помандруємо разом у казку…

Думаю, що ви вже зрозуміли, що сьогодні ми мандруватимемо казкою добре
відомого в усьому світі італійського письменника Джанні Родарі, яка називається…
(показує  книжку).  Так,  вона  називається  "Пригоди  Цибуліно".  І  це,  насправді,
найпопулярніший твір письменника. Для української дітвори він відомий завдяки
Анатолію  Іллічевському,  українському  літературознавцю  та  перекладачеві,  який
переклав українською цю знамениту казку ще у 1961 році. Ось як він писав у своїй
передмові до книжки: "Його книжки потрібні всім нам, бо якщо в дитини не буде
достатньо  вітамінів  веселощів  і  вітамінів  фантазії  (а  наука  неодмінно  колись
відкриє ці вітаміни), то вона не буде дитиною, а стане зразу маленьким дорослим у
капелюсі  та  ще  й  з  текою під  пахвою.  Вона  буде  сердитися,  а  не  радіти,  коли
починається дощ, і ніколи в житті не побачить у небі торта. А якщо його там не
побачити, то він ніколи не спуститься до нас на землю. Кожен з нас, дорослих, теж
виростав з якоюсь книжкою цього письменника в руці. Спитайте в своїх батьків – і
вони вам підтвердять це. Тим більше дивно це звучить, якщо зважити на той факт,
що  Джанні  Родарі  писав  італійською  мовою  й  до  нас  могли  доходити  лише
поодинокі його книжки. Але вони виявились такими гарними, такими веселими,
що майже щороку приходили до нас. Бо не можна зупинити дощу чи снігу, це є і
буде, поки світ є світом. Отак і казки Джанні Родарі". 

Ви  знаєте,  діти,  є  ця  казка  і  в  нашій  бібліотеці.  (показує  стару  потерту
книжку). Як ви думаєте, чому книжка така пошарпана? (діти відповідають). Вірно,
бо казка дуже цікава і ніколи не залежується на полиці. 

А хто головний герой цієї казки? (діти відповідають). Так, його звати Цибуліно,
і сьогодні він допомагатиме мені управляти нашим казковим диліжансом. 

А ще хочу повідомити вам, що за кожну вірну відповідь на наші запитання ви
отримуватимете  фішки-цибулинки.  Хто набере  найбільше таких цибулинок,  той і
отримає призи від Цибуліно. Тож вирушаємо у нашу казкову подорож.

З’являється Цибуліно. 
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Цибуліно: Привіт! Я  радий Вас усіх бачити, друзі!

Казкарка: А чому це ти такий радісний?

Цибуліно: Бо я завжди радію. Радію кожній новій зустрічі з читачем. Радію,
коли дитина бере з полиці книжку, щоб прочитати про мої пригоди. Радію, коли до
мене, як сьогодні, приходять діти, щоб познайомитись зі мною, з моїми друзями, з
моєю овочево-фруктовою країною. Тож не будемо зволікати.  Нумо у дорогу.  Але
давайте спочатку згадаємо героїв моєї казкової країни.

Мультгалерея

На фліпчарті чи спеціальній дошці розміщені портрети героїв казки, закриті
аркушами паперу. Цибуліно пропонує дітям за описом відгадати героя. При вірній
відповіді зображення відкривається.

1. Цей герой – голова великої, дружної сім’ї, він має вісьмох синів. (Цибулоне);

2.  Цей   герой  був  кавалером,  жорстоким  і   безсердечним  управителем  і
економом багатіїв поміщиць. (сеньйор Помідор); 

3.  Цей герой був найнятий в якості домашнього вчителя в будинок поміщиць
Вишень. (вчитель Петрушка); 

4.  Цей герой, коли замислювався, любив чесати потилицю шилом.  (майстер
Виноградинка);

5. Цей герой – племінник багатих поміщиць Вишень (граф Вишенька);

6.  Це  чарівне  створіння  мало  добре  серце,  співчувало  графу  Вишеньці  і
допомагало Цибуліно. (служниця Суничка);

7. Цей герой – правитель овочевої країни, де відбуваються події. Його варта та
армія дуже схожі на свого правителя. (принц Лимон); 

8. Цей герой мріяв побудувати собі будинок. (кум Гарбуз).

Цибуліно: Молодці!  Всіх  героїв  упізнали.  І  ось  ми  і  потрапили на  одну  з
вулиць мого міста. А зорієнтуватись нам на ній знову допоможуть ваші правильні
відповіді. Тож слухайте уважно і відповідайте вдумливо.
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Вулиця Питайликів

1. Бідну околицю зібрався відвідати принц Лимон. Народ вирішив, що приїхав
бродячий оркестр. Чому? (на капелюхах принца і придворних були дзвіночки);  

2. За що заарештували нещасного Цибулоне? (він випадково наступив на ногу
принцу Лимону);

3.  Як  Цибуліно  показав  сеньйору  Помідору  шахрая?  (за  допомогою
дзеркальця);

4. "… Багато хто заходив в майстерню, щоб побачити сміливого хлопчика," –
говориться у казці. Що такого героїчного вчинив Цибуліно? (змусив плакати самого
кавалера Помідора);

5.  Чому  навколо  професора  Груші  літала  ціла  хмара  мух?  (тому  що  його
скрипка була зроблена з половинки соковитої, ароматної груші, а мухи дуже охочі до
всього солодкого);

6.  Як дружина городника Цибулі-Порея використовувала його вуса?  (сушила
на його вусах білизну);

7. "У нього був надзвичайно товстий живіт. Втім, нічого дивного в цьому не
було, тому що він тільки те і робив, що їв...". Хто це? (барон Апельсин);

8. "Містер Морквоу  почав з того, що витягнув з якогось мішечка кубик під
номером 28. Це значило..." Що ж це значило? (що йому потрібно відійти вбік на 28
кроків і там шукати втікачів);

9. "Цибуліно налив у пляшку води, підсипав туди снодійного порошку і зробив
вигляд, що п’є". Хто ж насправді випив воду зі снодійним? (пес Мастіно);

10. Хто допоміг Цибуліно та іншим героям казки втекти із в’язниці? (Павук і
Кріт).

Цибуліно: Молодці!  На  всі  питання  знову  відповіли  правильно.  Тож,
мандруємо далі. Думаю, всі діти полюбляють пригоди, так? Але важливо з будь-якої
пригоди вийти переможцем, чи не так?  Тож, нове випробування чекає на вас на
бульварі Пригод, і я впевнений – ви вийдете з нього переможцями, бо добре знайомі
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з  героями  моєї  країни  та  їхніми  родинними  та  дружніми,  а,  може,  й  не  зовсім
дружніми стосунками, і  без проблем назвете – хто є  хто.  (Діти характеризують
героїв казки, яких називає їм ведуча).

Бульвар Пригод

1. Цибулоне (батько численного сімейства, він був позбавлений волі за те, що
випадково  віддавив  ногу  правителю  Лимону.  У  в’язниці  зрозумів,  що  там
знаходяться  невинні  люди,  постраждалі  від  свавілля  влади.  Закликає  свого  сина
Цибуліно до боротьби з шахраями, які захопили владу. Чесний, добрий і розумний
старий);

2.  Редиска  (сільська  дівчинка,  смілива  і  спритна,  подружка  і  помічниця
Цибуліно. Разом з ним вона відважно бореться за звільнення пригнобленого народу,
який потрапив під свавілля уряду);

3.  Вишенька  (племінник  графинь  Вишеньок,  маленький  граф.  Товариш  і
помічник  Цибуліно. Постійно страждає від  знущання своїх  тіток Вишеньок та
постійно займається навчанням. Після знайомства зі своїми новими друзями стає
сміливим і рішучим, безстрашно поспішає на допомогу товаришам, що  потрапили
в біду); 

4.  Суничка  (служить у  графинь  Вишеньок.  Дружить  з  маленьким графом
Вишенькою, співчуває йому і всіма способами намагається полегшити його життя.
Надає всіляку допомогу арештантам, хоробра і добра дівчинка); 

5.  Квасолинка  (син  ганчірника  Квасолі,  соратник  і  помічник  Цибуліно,
допомагає у всіх його справах, сміхотливий і пустотливий хлопчик);

6.  Кум  Гарбуз  (друг  Цибуліно,  вибудував  собі  малесенький  будиночок.  Є
головною жертвою сеньйора Помідора);

7.  Майстер  Виноградинка  (у  захваті  від  сміливості  Цибуліно,  що  став  на
захист кума Гарбуза. Став його другом і запросив до себе в свою майстерню);

8. Професор Груша  (грає на скрипці, вчитель музики. Товариш Цибуліно);

9.  Картопелька  (смілива  і  рішуча  дівчинка,  яка  зіграла  роль  полоненої
принцеси, нібито викраденої бандитами, для того, щоб заманити в пастку містера
Морквоу. Весела і відважна); 
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10. Томатик  (хоробрий і відважний хлопчина, який брав участь у захопленні
сищика Морквоу);

11. Принц Лимон (найперший гнобитель свого народу, її деспотичний тиран-
правитель. Має багато посібників серед високопоставлених осіб);

12.  Сеньйор  Помідор  (керуючий  володінням  графинь  Вишеньок, перший
поплічник  принца  Лимона,  злий,  хитрий,  жадібний,  мстивий  і  підступний.
Найголовніший ворог Цибуліно);

13.  Адвокат  Горошок  (служить  сільським  адвокатом,  безвольний  і
боягузкуватий.  Був  на  стороні  сеньйора Помідора.  Після  перемоги  Цибуліно  над
принцем Лимоном покинув володіння);

14. Барон Апельсин (дуже товстий, бо справжній ненажера. Їв цілодобово і
скоро з'їв все навколо. Він став таким товстим, що найняв спеціального слугу, щоб
той возив його живіт);

15. Герцог Мандарин (дуже жадібний. Він так любив вбиратися і так любив
коштовності, що скоро у графинь Вишень, де він гостював, їх не залишилось взагалі
– все перекочувало до Мандарина);

16. Графині Вишні, старша і молодша (манірні і пихаті сестри, зривали свою
злість на племінникові – бідному Вишеньці. Змушували його вчити уроки і постійно
давали прочухана).

Цибуліно: І знову ви молодці і справжні переможці, бо всі питання полускали
як  горішки!  Тому  швиденько  вирушаємо  далі. Але,  я  відчуваю,  що  зараз  вам
знадобиться допомога. А я завжди приходжу на допомогу тим, хто її потребує. Але
разом ми здолаємо будь-які  перепони, виплутаємось і  без перешкод помандруємо
далі. Та поки що перед нами…

Провулок загадковий

Цибуліно: Як бачите, тут нас зустрічає продавчиня з великим кошиком. Що ж
вона пропонує нам купити? А ось і реклама її товару. Але реклама її не проста – вона
з секретом, розгадаємо секрети-загадки і дізнаємось, що ховається у цьому великому
кошику! 

Діти відповідають на запропоновані загадки, ведуча після вірних відповідей
викладає з кошика муляжі овочів, фруктів та ягід.
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Розколовсь тісний будинок                                          Зелений чуб, червоний бік,

На дві половинки,                                                          Смачний із нього чавлять сік.

І посипались в долоні                                                    Ґадзині варять з ним борщі,

Намиста дробинки. (Горох)                                          Росте в городі на кущі. 
(Помідор)

Той, хто їсть його, той знає –                                     Цього фрукту по шматку
Всіх мікробів він вбиває.                                            В чай добавлю для смаку.
Овоч цей корисний дуже,                                           Запашний та ще й кисленький,
Та від нього сліз калюжа. (Цибуля)                           Наче сонечко жовтенький. 
(Лимон)

На городі виріс дужий,                                                   Народжується з квітки,
Круглий, жовтий і байдужий                                         Його всі люблять дітки,
До червоних помідорів,                                                  Заліза в нім багато,
До капусти і квасолі.                                                       Рум’яне і хрустке.
Хто цей гордий карапуз?                                                А ну, скажіть, малята,
Здогадалися?... (Гарбуз)                                                 То що ж воно таке? (Яблуко)

Під землею народилась                                                   Маленька, червоненька,
І для борщику згодилась.                                                Із хвостиком тоненьким.
Мене чистять, ріжуть, труть,                                          На городі мене рвуть
Смажать, варять і печуть. (Картопля)                          І до столу подають. (Редиска)

Влітку – в городі,                                                            Хто голівоньку свою

Свіженькі, зелені.                                                            Влітку покриває?

А зимою – в банці,                                                          І по двадцять п’ять хустин

Мамою засолені. (Огірки)                                              На голівці має? (Капуста)

Що то за голова,                                                              Без рук, без ніг,
Що лиш зуби й борода? (Часник)                                  А в’ється, як батіг. (Квасоля)
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Лампочка вгорі висіла,                                                    Зелені сережки
Стала смачна, пожовтіла.                                                На гіллі висіли,
Діти лампочку зірвали,                                                    На сонечку підсмажились
З апетитом скуштували. (Груша)                                    І почервоніли! (Вишні)

Помаранчева і гарна,                                                     Чи то жовта,
У землі сиджу не марно:                                               Чи то синя
Соковита, солоденька,                                                   Соковита господиня.
Вже я стала чималенька.                                                Чи то сонце,
Нумо, пригощу дитину.                                                 Чи то злива –
Хай корисну з’їсть … (Морквину)                                Пригостить нас влітку... (Слива)

Мовби на одній нозі.                                                          Я жовтенька, я маленька,
Він зростає на лозі.                                                             Мов медочок солоденька.
Подивись скоріш в віконце –                                                  На баштані достигаю,
Грона сповнені всі сонця!                                                   Тепле сонечко вітаю. (Диня)
Кожен скуштувати рад
Соковитий... (Виноград)

Цибуліно: Ну  які  ж  ви  молодці!  І  з  цим  завданням  впорались.  Добре
попрацювали.  Мабуть,  притомились  трохи.  Тоді  пропоную  вам  порозважатись  і
відправитись на…

Перехрестя веселих забав

Цибуліно: Зараз  тітонька  Казкарка  діставатиме  зі  своєї  чарівної  кишеньки
картки з зображенням героїв моєї казки, але показуватиме її вам лише після того, як
ви його вгадаєте.  А щоб вам було легше відгадувати,  задавайте  Казкарці  навідні
запитання.

Діти  вгадують  героїв,  задаючи  питання:  "Ти  овоч?",  "Ти  солодкий?",  "Ти
червоний?", "Ти кислий?" і т. д.

Цибуліно: Ось і підходить до завершення наша подорож. Але ми не відвідали
з вами ще один куточок моєї чарівної країни. І  поки журі підводить підсумки та
визначає переможців, нас чекає:

Площа майстрів

Цибуліно: На  згадку  про  нашу  зустріч  давайте  спробуємо  виготовити  з
солоного тіста жителів моєї країни. 
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Для дітей проводиться майстер-клас по виготовленню кошика з овочами і
фруктами з солоного тіста. (Замість цього майстер-класу можна запропонувати
дітям виліпити героїв казки з пластиліну або ж намалювати їх).

Цибуліно: Поки ми тут з  вами фантазували та креативили, журі  визначило
переможців. Тож зараз слово поважному журі. 

Журі, визначивши переможців за кількістю здобутих цибулинок, оголошує про
результати та нагороджує найактивніших учасників медальками "Друг Цибуліно".
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Планета казок Джанні Родарі. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/estet13/ss-
53546175

Родарі Джанні. – Режим доступу : https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/5007

Родарі Джанні. Біографія. – Режим доступу :  https  ://  www  .  ukrlib  .  com  .  ua  /  bio  -
zl  /  printit  .  php  ?  tid  =5941
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https://deti-online.com/audioskazki/skazki-rodari-mp3/
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=5941
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=5941
https://www.slideshare.net/estet13/ss-53546175
https://www.slideshare.net/estet13/ss-53546175
https://megogo.net/ua/name/7949-dzhanni-rodari.html
https://dovidka.biz.ua/dzhanni-rodari-biografiya-skorocheno/


Сказки Джанни Родари читать онлайн. – Режим доступу :  
https://vseskazki.su/avtorskie-skazki/dzhanni-rodari.html

Твори Джанні Родарі. – Режим доступу :  http://www.machaon.kiev.ua/catalog/c102 
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http://www.machaon.kiev.ua/catalog/c102
https://vseskazki.su/avtorskie-skazki/dzhanni-rodari.html


Комунальний  заклад   "Запорізька  обласна
бібліотека   для   дітей  "Юний   читач"

 Запорізької обласної ради 

69006

м. Запоріжжя,

вул. В. Лобановського, 14

Телефони: (061) 236-85-62

                             236-85-63

                             236-86-27

                             236-86-49

Факс:          (061) 236-85-62

Електронна пошта: zobd@ukr.net

Сайт: www. zobd.zp.ua
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