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Мета. Познайомити учнів із життєвим і творчим шляхом датського казкаря, 

вчити на його прикладі переборювати труднощі в досягненні поставленої мети, 

виховувати доброту, чуйність, любов до літератури. 

На сцені — портрет Г.К. Андерсена і його вислів: «Той, хто не навчився нічому 

корисному в юності, не має можливості добути собі засоби до існування і стати 

достойною людиною». 

На столику — виставка творів Г.К. Андерсена і книги про нього. 

 

Вступне слово бібліотекаря:  З того часу, коли з'явилися на світ перші 

книги, пройшли сотні років. Спочатку, ви знаєте, вони були рукописними,  і лише 

з появою друкарського станка,а слідом - і першої друкованої книги І. Федорова 

«Апостол» у 1564 р., книги поширилися по всьому світові. А в них мудрість 

людська, бачення світу, подій, які відбуваються, відображення мрій людини, її 

розуму та ін. 

Читаючи книги, ви звертаєте увагу на прізвище автора, який написав книгу. 

Таких прізвищ по всьому світові - мільйони. 

Пройде час - можливо, хтось із вас теж стане письменником, як казкар Ганс 

Крістіан Андерсен. Його чудові казки знає весь світ. Його казки житимуть вічно. 

А зараз пройдемося сторінками біографії Г.К. Андерсена. 

Ведучий 1 : Ганс Крістіан Андерсен народився 2 квітня 1805 року в 

датському містечку в Оденсе. Початок освіти - школа для бідняків. 

Письмо давалося важко, проте любив читати і складати різні оповідання, 

захоплювався  своїм  ляльковим театром, малював, вирізував. 

Йому радили стати ремісником, але він відповів: 

— Це було б великим гріхом! А щоб стати знаменитим, спочатку треба багато 

пережити.   

Ведучий 2:  І переживань на його долю вистачило! Про цей період життя він 

пише: «Наступили важкі, темні дні. В обідню пору я йшов із дому, хазяйка вважала, 

що я обідаю у знайомих, а я в цей час сидів на якій-небудь лавочці в Королівському 

саду і їв копійчану булку». 

Тому так схвильовано звучать його слова в казці «Гидке каченя»: «Було б  дуже 

гірко описувати всі страждання каченяти в цю сувору зиму». 

Ведучий 1 :  Йонас  Коллін виклопотав для Андерсена у короля Фредеріка IV 

щорічну стипендію, хлопчика було зараховано на навчання в гімназію. Він сів на 

шкільну лаву у 17 років поряд із 12-13-річними. Важко давалися йому майже всі 

предмети, та найкраще він писав твори. 

Економив на всьому. Закінчивши гімназію, вступив до університету. Жив на 

кошти, які отримував за свої твори. Писав п'єси, романи, але справжню славу 
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принесли йому його чудові казки. Якось маленький Ганс у дитинстві запитав у 

батька: «Що таке казка?». На що батько відповів: «Якщо казка справжня, в ній 

прекрасно поєднується дійсне життя і те, до якого ми тягнемося». 

Ведучий 2: І в казках Андерсена це добре помітно. Взяти хоча б відому казку 

«Гидке каченя». До речі, в багатьох казках Андерсена простежується 

автобіографічність. Казкар став відомим у всьому світі, багато мандрував, мав 

звання статського радника і професора. Його називали «королем казок». Не склалося  

в Андерсена особисте життя, та він знаходив відраду в роботі. 

Цікаві вислови Андерсена: «Старанність в юності - капітал, який дає прекрасні 

проценти», «Той, хто не навчився нічому корисному в юності, не має можливості 

добути собі засоби до існування і стати достойною людиною», «Жадібність до 

збагачення примушує людей забувати близьких, любов, сімейні зв'язки і повністю 

віддавались наживі». 

Ведучий 1: Найдорожчим за багатство він вважав здоров'я, гарний настрій  і 

душевний спокій. 

Андерсен був надзвичайно чутливим, дуже любив природу, яка пробуджувала 

в ньому бажання творити. Коли Андерсену виповнилося 50 років, він написав свою 

автобіографію «Сказка моей жизни», де правдиво описав і про свої поневіряння, і 

приниження, і радості. Ця «Казка» і нині є основним джерелом життєпису казкаря. 

 Ведучий 2:  Ім'я Андерсена стало відоме всьому  світові.   На  Батьківщині,    

в Данії,  він  нарешті "отримав офіційне визнання, став професором. Багато 

подорожував, але серце його належало Данії. Він написав вірш «Данія — моя 

Батьківщина», і ця любов була взаємною.  В Оденсе його зустрічали урочисто, 

вітали, запрошували до дітей на свята, в різні організації. Йому присвячували вірші: 

 

Учениця: 

Безобразным утенком он слыл, 

 В камышах от пинков укрывался, 

 В мире грез, утешенья и сил  

Для борьбы с тьмой и злом набирался. 

 И как злобно вопил птичий хор! 

 Ведь ни гуси, ни утки не знали,  

Что покинеш утиный он двор  

И исчезнет в сияющей дали!  

Что недаром к чужим берегам  

Лебедь гордый полет свой направит,  

Что он славой покроется сам  

И родной  уголок свой прославит. 
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Ведучий 1:   В 60-ті роки XIX ст.. він пише останній великий твір – 

автобіографічну повість «Щасливчик Пер». Усе життя Андерсена затьмарювалося 

відчуттям своєї залежності від інших, про що він пише в цій повісті, але в кінці 

життя з гіркотою записав до щоденника: «Гіркі думки про багатьох тиранів, під 

п'ятою яких я жив...». 

Повість пройнята почуттям щастя, тріумфу, гордим усвідомленням 

незвичайного таланту бідняка. Про Андерсена якось сказали: «І у бідної матері 

може народитися багата дитина». Письменник стверджував: щасливий не той, 

народився багатим, а той, хто проклав  талантом, 

Ведучий 2:   Найбільше Андерсен  ненавидів  війни. Одна із останніх 

персонажів Андерсена -бабуся  Болотниця - попереджає: «Блукаючі вогники в 

місті», що мовою Андерсена значить: «Бережіться! Війна може розгорітись знову».  

Та самому Андерсену писати ставало все важче, він скаржився, що муза 

залишила його, що казки не стукають до нього в двері. В жовтні 1872 р. він 

тяжко захворів, майже не ходив. Його творча фантазія знайшла інше відтворення: 

він вирізав із паперу різні казкові фігурки і наклеював їх на ширму. 

Через рік Андерсену стало краще, і він поїхав у Швейцарію, відчув  радість 

життя, повен надій, та незабаром знову захворів. Муза вже не приходила  до нього.   

Жартома  казкар  писав:«І куди вона поділась? Чи не думає вона так: вилікуйся, я 

хворих не відвідую». 

Ведучий 1: У цей час відбулася подія, яка схвилювала і знервувала 

Андерсена: американська дівчинка надіслала йому лист, в якому було вкладено      

1 долар і вирізана з газети стаття під назвою «Обов'язок дітей», у якій закликали 

дітей Америки забезпечити улюбленому казкарю безбідну старість. 

Андерсен написав відкритий лист американським дітям, роз'яснюючи, що 

він не бідний. Тоді вони купили ілюстрований альбом, який і надіслали йому на 

70-річчя.   

 Ведучий 2:   Ювілей Андерсена було відсвятковано в будинку друзів 

казкаря Мельхіорів, де він мешкав. Кожна страва була названа так, як 

називались казки: «сусіди» (молюски), «На качиному дворі» (індичка), «Суп    

із ковбасної палички» (бульйон), «Дикі лебеді» (дичина)... «Який прекрасний 

величний день, і яке немічне моє тіло», — казав Андерсен. Він отримав багато 

подарунків, вітань із різних країн, а датські діти зібрали гроші на пам'ятник 

казкарю, який із написом: «Споруджений датським народом» піднявся в Коро-

лівському саду вже після його смерті. Проект пам'ятника, де Казкар зображений 

у оточенні дітей, не подобався Андерсену, бо він вважав, що казки, особливо 

останні, більше написані для, дорослих, ніж для дітей. 

Ведучий 1:  Особисте життя Андерсена не склалося. Отже, всю свою 

спадщину він заповів найближчим друзям, школі бідняків міста Оденсе, де 
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народився і виріс, а найздібнішому учневі - «Стипендію Ганса Крістіана 

Андерсена». Залишив гроші і бібліотеці ремісників свого міста. 

Почуття гумору не залишало Андерсена до останніх днів, у один із яких     

він сказав: «А хотілось би мені хоч одним оком поглянути на свої похорони». 

4 серпня 1875 р. його не стало. А похоронами Андерсен був би задоволений: 

труну, за якою йшли і бідняки, і знать, і навіть сам король, несли на руках 

вулицями Копенгагена. Один із присутніх на похоронах згодом написав:                      

«Здавалось, у цей день копенгагенцям нічого було більше робити, як тільки 

хоронити Ганса Крістіана Андерсена». 

Прожив Казкар 70 років. 

 

Ведучий2:  А тепер  давайте проведемо вікторину «Подорож казками» 

                                    Казка «Дюймовочка» 

1. Яке зернятко дала чарівниця жінці?  ( Ячмінне ) 

2. На що була схожа  квітка, яка виросла у неї? ( На тюльпан ) 

3.        Зріст Дюймовочки (1 дюйм — 2,5 см) 

4.        Що було  колискою (шкарлупа горіха);   матрацом   (блакитні фіалки);    

          ковдрою (пелюстки троянди). 

5.        Що трапилось уночі з Дюймовочкою? (Ті вкрала  величезна жаба) 

6.      Куди   вона  її   посадила?   (На   широке  листя  латаття) 

7.      Хто  врятував  дівчинку  від  жаби?   (Маленькі  рибки) 

8.       Хто допоміг прискорити швидкість листка, на  якому була Дюймовочка?   

           (Білий метелик) 

9.       Що їла і що пила Дюймовочка, коли жила у лісі?                                                                       

          (їла квітковий пилок, пила росу) 

10. До   кого   прийшла  дівчинка,   коли   випав  перший сніг? (До польової миші) 

11.       Як Дюймовочка врятувала ластівку? (Із сухої трави зробила ковдру, обклала  

            пташку пухом) 

12.      Як дівчинка потрапила до ельфів? (Допомогла  ластівка) 

13.       Який подарунок дуже сподобався Дюймовочці? (Пара прозорих крил бабки) 

14.       Як стала зватися дівчинка серед ельфів? (Майя) 

 

         Ведучий 1:  Казка   «Непохитний олов'яний солдатик» 

 

1.  Скільки братів мав олов'яний солдатик? (24) 

2.       З чого були зроблені лебеді, які плавали по озеру   біля іграшкового палацу?         

          (З воску) 

3.       Хто стояв на порозі чудового палацу з картону? (Дівчинка-балерина) 



5 

 

4.       За   чим    сховався    солдатик,    щоб    краще розглянути танцівницю?              

          (За табакеркою) 

5.  О котрій годині з табакерки з'явився чорний чортик-троль? (12) 

6.     З чого хлопчики зробили човника, на якому поплив солдатик? (З газети) 

7.      Кого  першого  зустрів  солдатик у  плаванні? (Пацюка) 

8.  Хто  не дав  затонути  олов'яному солдатику? (Велика риба) 

9.   Хто врятував солдатика? (Куховарка) 

10.   Як   загинув   стійкий   олов'яний   солдатик? (У печі) 

11. Хто його туди закинув? (Хлопчик) 

12.     Що   залишилося   від   солдатика?   (Маленьке олов'яне серце) 

13.    Як   танцівниця   потрапила   до   олов'яного  солдатика у піч?                                 

         (З допомогою вітру) 

14.    Що  залишилося  від танцівниці?  (Обвуглена  прикраса) 

 

 

         Ведучий 2:     Казка «Снігова королева» 

1. Хто змайстрував дзеркало, в якому все прекрасне дуже зменшувалось?    

        (Злий Троль) 

2.      Що сталося з цим дзеркалом? (Розкололося на  скалки) 

3.      Кому скалки потрапили прямо в серце, око?  (Каю) 

4.      Як змінився хлопчик після цього? (Став злим,  насмішкуватим) 

5.      Від чого серце Кая стало шматочком льоду? (Від  поцілунків Снігової   

        королеви) 

6.      Яку роль зіграла Герда в долі Кая? (Звільнила від  чар Снігової королеви) 

7.     Що подарувала Герда річці, щоб та розказала,  де перебуває Кай?                

        (Червоні черевички) 

8.     Яке   слово   складав   Кай   у   палаці   Снігової королеви? (Вічність) 

9.     Хто   відвіз   Герду  в  Лапландію,   а  потім  до  Фінляндії?                               

        (Північний олень) 

10.    Хто показав дорогу Герді до палацу Снігової  королеви? (Фінка) 

11.    Яка наука захопила Кая, коли він жив у палаці Снігової Королеви?  

        (Математика) 

12.    Скільки років Кай жив із крижаним серцем?  (Два) 

13.     Від чого відтануло серце Кая? (Від сліз Герди,  які упали йому на груди) 

14.     Якої  пори закінчується казка? (Улітку) 
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        Ведучий 1:        Казка «Дикі лебеді»   

1.      Скільки дітей було у короля? (12) 

2.      Як звали дочку короля? (Еліза) 

3.      Скільки  коштувала книга,  яку читала Еліза?  (Півкоролівства) 

4.      Чому казка називається «Дикі лебеді»? (Братів  перетворили в лебедів) 

5.     Скільки  років  було   Елізі,   коли   вона  знову повернулася до палацу?      

        (15) 

6.     Чим  мачуха  натерла  Елізу,   щоб  вона  стала  коричневою?                            

         (Соком грецького горіха) 

7.  Хто розказав Елізі про 11 лебедів із коронами на головах? (Стара бабуся) 

8.      Як брати перенесли Елізу через море? (Сплели сітку) 

9.      Що фея сказала Елізі про порятунок братів?                                                         

        (Еліза повинна сплести з кропиви сорочки-панцирі) 

10.     Від чого  були  пухирі на руках Елізи?  (Від кропиви) 

11.     Чому  Еліза змушена була мовчати?  (Перше слово, яке зірветься з її    

          вуст, уб'є братів) 

12.     Хто проголосив Елізу відьмою? (Архієпископ) 

13.     До чого присудив народ Елізу? (Спалити на  вогнищі) 

14.      Як скінчилась казка? (Щасливо) 
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