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1. Птаха пізнаєш за пірям, а людину за _____________
2. Слово до ______________ складається мова.
3. Не перо пише, а _________________.
4. Слово старше від _______________________.
5. Хто мовчить, той двох _________________.

6. Від солодких слів буває ________________.
7. Слово - не горобець: випустиш - не _____________.
8. Не говори, що знаєш а знай, що________________
9. Краще мудре мовчання, ніж дурне ______________.
10. Де багато слів, там мало ________________.

А. Закінчи думку, вживаючи подані слова:

Б. Впиши, у квадрати, слова з трьох літер так, щоб утворилися слова із
уже вписаними літерами:

грошей, навчить, гірко, впіймаєш, слова, говориш, повчання, справ, знаннями, розум.

А

Е Д Р А

О Р Г А

Л И КО

Л О Г

(а) (б)(в)

А. 
1. знаннями
2. слова
3. розум
4. грошей
5. навчить

6. гірка
7. впіймаєш
8. говориш
9. повчання
10. справ

Б. 
а. КАТ
б. ГРА
в. БУК

ВІДПОВІДІ
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Приклад 2

Список слів:
1. хропіти
2. вибачатися
3. пацан (сленг, хлопець)
4. митниця
5. вішати комусь лапшу на вуха (сленг, набрехати
комусь)
6. обізнаний

Оповідання — “Я колись знала такого дуже дивного
пацана, який постійно засипляв на уроках у школі,
починав хропіти і тоді мусів вибачатися за свою
погану поведінку. Одного разу він прийшов до школи і
почав всім вішати лапшу на вуха про те, як йому
вдалося обдурити митника на кордоні. Ніхто не вірив,
що він був такий обізнаний у справах на митниці, і в
той момент всі перестали на нього звертати увагу.”

короткі  смішні  розповіди

як грати

Це дійсно не легко, особливо з обмеженим часом. Може у вас вийде краще ніж у мене! 
Ось ще приклади списків:

● Провідник гри складає списки 4-7 різних слів чи
фраз, які не пасують разом і дає по одному списку
кожному членові гри (приклади внизу).  

● Кожний грач має придумати коротке оповідання,
вживаючи всі слова на свойому списку.

Приклад 1

Список слів:
1. махати рукою
2. заборонено
3. бути в шоці (сленг)
4. стоматолог (зубний лікар)
5. патріотичні слова

Оповідання — “Давно давно, в одному князівстві
було, чомусь, заборонено махати рукою. Це створило
багато проблем тим, які приїжджали з інших
князівств — вони часто були в шоці коли їх
арештували за махання рукою. Одного разу, прийшов
стоматолог полікувати зуби у князя. Зайшов у центр
міста і почав промовляти патріотичні слова та махати
рукою. Його відразу заарештували та кинули в тюрму.
Бідний князь, який вже не міг говорити через біль у
роті, дав знак, що закон треба змінити і, згодом,
звільнив стоматолога і запросив його до себе.”

1. мета
2. зачарувати 
3. розчарувати
4. крутий (сленґ, cool)
5. сумлінний
6. охолодження

1. директор
2. місячний
3. прогулював (сленґ, опускав)
4. співати
5. ощадний
6. за дверима

Чи тобі часом здається, що ти набагато краще
розумієш українську мову ніж ти вмієш нею говорити,
тобто, тобі легше слухати ніж говорити? 

В багатьох людей це так. Це означає, що твій
“пасивний” запас слів (vocabulary) більший ніж твій
“активний” запас слів і ти не маєш досить вправи в
уживанню нещоденних слів. 

Щоб “активізувати” твоє пасивне знання мови
потрібно розмовляти. В розмові ти навчишся
вживати слова на різні теми. 

Якщо це звучить трохи складно — не журися! Просто
заграй цю гру якнайчастіше — на сходинах або де-
небудь. А через деякий час ти будеш почувати себе
більш самопевним/ою.

● Гра цікавіша, коли час обмежений, напр. дві хвилини
кожному грачеві. 

● Після того як всі закінчили свою розповідь,
відбувається голосування: вибирають найсмішніше,
найориґінальніше і т. п. оповідання.

1. менінґіт
2. тусуватися (сленґ, to hang out)
3. корова
4. весілля
5. орієнтуватися
6. зрівноважена
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Lgdy po sviti - povodqt\sq duΩe podibno. Odyn z dokaziv [ te, wo v riznyx movax [ taki sami abo
duΩe podibni prysliv’q çy prykazky. Vony vyslovlggt\ taku samu filosofig Ωyttq çy Ωytt[vu
⁄mudrist\⁄ ale vΩyvagt\ inßi metafory çy porivnannq. Ne potribno perekladaty prykazky
doslivno z odno] movy na druhu. Zamist\ toho, znajdit\ vidpovidnu prykazku. Poda[mo taki
paralel\ni prysliv’q i prykazky v anhlijs\kij i ukra]ns\kij movax. 

(dlq anhlomovnyx kra]n)
• Perepyßit\ prysliv’q i prykazky v anhlijs\kij movi

na kartoçky. RozloΩit\ na stoli. Dajte na stil
spysok iz prysliv’qmy i prykazkamy v ukra]ns\kij
movi. Po çerzi, koΩnyj çlen hurtka bere kartoçku zi
stola i vybyra[ ukra]ns\kyj variqnt iz spyska.

Zanqttq na sxodyny

Little strokes fell great oaks

Birds of a feather flock together

Charity begins at home

Catch the bear before you sell his skin

Don’t carry coals to Newcastle

Curiosity killed the cat

When in Rome, do as the Romans do

East or West, home is best

God helps those who help themselves

Let sleeping dogs lie

Look before you leap

No bees, no honey; no work, no money

Out of the frying pan and into the fire

Scratch my back and I’ll scratch yours

Still waters run deep

There is no use crying over spilt milk

Two wrongs don’t make a right

A bad shift is better than none

Trim your sails to the wind

Four eyes see more than two

As a man sows, so let him reap

As the day grows longer, the storms are stronger

Save your breath to cool your porridge

Life is not a bed of roses 

You can lead a horse to water but you can’t make him drink

Kraplq kamin\ toçyt\
Svij svoqka baçyt\ zdaleka 

Svoq soroçka blyΩça do tila
Ne kaΩy hop poky ne pereskoçyß 

Ne vozy drova do lisu 

Ne sun\ nosa do çuΩoho prosa
Z vovkamy Ωyty, po vovçomu vyty
U hostqx dobre, a vdoma we krawe

Na Boha skladajsq, a rozumu trymajsq
Ne bude lyxa, doky tyxo

Sim raz vidmiraj, odyn raz vriΩ
Xoçeß ]sty kolaçi, ne sydy na peçi

Z dowu ta pid rynvu
Ruka ruku my[

Tyxa voda hrebli rve

Wo z voza vpalo, te propalo
Zlom zla ne vypravyß
Nexaj hirße, aby inße

Trymaj nis za vitrom
Odna holova dobre, a dvi we krawe

Wo posi[ß, te j poΩneß
Çym dali v lis, tym bil\ße drov

Ne kydaj sliv na viter
Ûyttq proΩyty, ne pole perejty

Na myluvannq nema syluvannq

(dlq ne-anhlomovnyx kra]n)
• Zrobit\ te same, til\ky rozloΩit\ na stoli kartoçky v

ukra]ns\kij movi, a çleny hurtka magt\ vybraty
anhlijs\kyj variqnt. 

(dlq vsix kra]n)
• Perepyßit\ prysliv’q i prykazky v obox movax,

koΩnu na okremij kartci. RozloΩit\ vsi kartoçky na
stoli. Çleny hurtka staragt\sq sparuvaty
anhlijs\kyj i ukra]ns\kyj variqnt.

P r y s l i v ’ q  i  p r y k a z k y
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(a) movçaty
(b) duΩe davno
(v) tisno
(h) blyz\ko
(©) bahato
(d) malyj
(e) dosvidçenyj
([) pokaraty
(Ω)znyklo
(z) protyleΩno

1. qk oseledciv u boçci
2. pid samym nosom
3. ni pary z vust
4. za carq Horoxa
5. vid horßka dva verßka
6. kovanyj na vsi 4 kopyta
7. qk zirok na nebi
8. dohory nohamy
9. i slid propav
10. nakrutyty vuxa

(a) omynuty karu
(b) smiqtysq
(v) tikaty
(h) vmerty
(©) micno spaty
(d) duΩe dorohyj
(e) zaznaty bidy
(e) berehty sekret
(Ω)ne vidomo kudy
(z) perebil\ßuvaty

1. pokazuvaty zuby
2. trymaty qzyk za zubamy
3. prostqhty nohy
4. svit za oçi
5. vyjty suxym iz vody
6. braty nohy v ruky
7. ne po kyßeni
8. davaty xropaka
9. vypyty hirku çaßu
10. robyty z muxy slona

Hra I. Z⁄[dnajte vysliv i joho znaçennq

Hra II. Z⁄[dnajte vysliv i joho znaçennq

Z b a h a t i t \  s v o g  m o v u !

Vidpovidi:
I. 1(v), 2(h), 3(a), 4(b), 5(d), 6(e), 7(©), 8(z), 9(Ω), 10([)
II. 1(b), 2(e), 3(h), 4(Ω), 5(a), 6(v), 7(d), 8(©), 9(e), 10(z)

V knyΩci MOVNI SKARBY znajdete vyslovy, qki zbahatqt\ vaßu
movu. KnyΩku vydalo u Ky[vi vydavnyctvo Lybed\. Poßukajte
]] v ustanovax qki prodagt\ knyΩky z Ukra]ny u vaßomu misti. 


