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Зимовий мультфільм про справжню дружбу 

Запитання та завдання для обговорення мультфільму 

Мультфільм багатоплановий — одразу кілька моментів варто обговорити з дітьми: 

 що таке дружба, справжній друг; 

 ми відповідальні за тих, з ким дружимо (це перефразований вислів Антуана де Сент-

Екзюпері (“Маленький принц”): дівчинка зліпила сніговика — подружилася з ним — 

відповідальна за нього); 

 все, що ми робимо з душею, виходить добре; 

 чому сніг тане. 

Отже, дивимося мультфільм разом з малятами. 

 Як ви вважаєте, чому сніговичок ожив? 

 Чи добре разом дівчинці та сніговичку? Чи можна сказати, що вони стали друзями? 

Чому? 

 Чи може сніговик стояти довго? Чому? Що відбувається зі снігом? 

 Чи може сніговик розтанути посеред зими? Коли? Чому? 

 Що придумала дівчинка, аби сніговик не розтанув? Чи складно їй це було зробити? 

 Чому вона зберегла саме цього сніговика, адже наступного року можна зробити 

нового? 

 Чи багато років сніговик жив з дівчинкою? 

 Чому кажуть, що справжня дружба ніколи не закінчується? 

 У мультфільмі реальні події чи вигадані? Поясність свою думку. 

 Що в мультфільмі казкового, фантастичного, а що реального? 

Дію мультфільму немов продовжує картина про сніговичків та дівчинку американського 

художника Роберта Дункана. 
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Дівчинка вийшла на прогулянку і побачила…. цілий парад сніговичків! Як ви гадаєте, звідки 

вони взялися? Хтось вирішив її потішити чи вона сама створила їх? 

 Хто зробив сніговиків? (Зверніть увагу дітей на те, що дівчинка гріє пальчики: 

мабуть вона їх створила, а тепер ручки замерзли.) 

 Скільки сніговичків побачила дівчинка?  

 Із яких геометричних фігур вони складаються? 

 Скільки кульок потрібно для побудови кожного сніговичка? Чи можна побудувати 

сніговичка з більшої (меншої) кількості куль? Спробуйте це зробити (можна 

використати пластилін). 

 Чи всі сніговики однакові? Чим вони відрізняються? Чим схожі? Що треба зробити, 

аби вони стали однаковими? 

 Як ви гадаєте, чи задоволена дівчинка? А чи були б задоволені ви, якби створили 

таке? 

 Що вам хочеться виліпити зі снігу? Чому? Кого ще це може потішити? 

 Як можна назвати сніговичків? Може це дружна родина? А може братики й сестрички, 

а маму з татом дівчинка зробити не встигла? 

 Мабуть, сніговичкам подобається дівчинка і вони їй про щось розповідають? 

Як ви думаєте, про що саме? 

 Чи веселі сніговички? Чому ви так вважаєте? Які вони? 

 Погляньте, один сніговик немов здивований чимось, інший щось запитує. Чи можете 

знайти їх на картині? А, може, ви побачили щось інше? 

 Хто прийшов познайомитися зі сніговиками? Чи здивувалася коза? Чи зраділа? 

Чи подобаються їй нові друзі? 

 Чи яскраво світить сонечко на картині? Чому? (Мабуть дівчинка захотіла, 

щоб нарешті визирнуло сонечко, щоб помилуватися на сніговичків, тому і створила 

цю дружну компанію.) 

 Чи розтопить сніговиків зимове сонечко? Чому ви так вирішили? 

 Що ще цікавого ви знайшли на картині? 

 Якими кольорами художник намалював сніг? 

Зверніть увагу дітей на те, що колір не один, художник використав не тільки білий колір. 

Спробуйте з малятами намалювати сніг фарбами. А з чого можна зробити снігову аплікацію? 

 Як художник передав настрій сніговичків? 

 Уявіть, що вони раптом ожили й почали рухатися. Як сніговички рухаються? 

Розіграйте з малятами етюд “Сніговичок”. Сніговички навчаються ходити: спочатку рухають 

ручками, потім пробують порухати ніжками, і раптом починають іти (спочатку невпевнено, 

несміливо, потім дедалі впевненіше. Вийшов такий собі марш сніговичків). 

 Про що розмовляють сніговики? 

 Намалюйте свою незвичайну картину зі сніговиками або зробіть поробку. 

У зими багато сюрпризів: пригадайте їх. Які зимові сюрпризи подобаються вам найбільше? 

Чому? Розв’яжемо завдання та пригадаємо, які диво-візерунки створює Дід Мороз на вікнах. 
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Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 3, с. 43) 

 

Мороз намалював на вікні візерунок. Відшукайте у ньому букви, які ви знаєте. Обведіть 

або розфарбуйте їх. 

 Вийдіть на вулицю та знайдіть візерунки Діда Мороза. 

Де їх найбільше? А де зовсім немає? 

 Що малює Дід Мороз? Які у нього фарби? 

 Сфотографуйте найцікавіші картини та покажіть друзям. 

Про що хотів розповісти диво-художник? 
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