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Мультфільм “Рекс-космонавт” (із циклу “Пригоди Рекса”) 

Запитання та завдання для обговорення мультфільму 

Добрий і з гумором мультфільм про винахідливого песика Рекса, якому подобаються 

пригоди. Цього разу герой мультфільму вирішив побувати в космосі. Цікаво, що одними 

зٲперших космонавтів були саме песики. Вирушимо у захопливу мандрівку разом з Рексом. 

 Чому песик вирішив полетіти у космос? 

 У космічну мандрівку треба збиратися особливо ретельно, адже ракета дуже 

маленька. Як Рекс збирався у подорож? Чи все необхідне він узяв? Чи не взяв чогось 

зайвого? Поясність свою відповідь. 

Запропонуйте дітям дізнатися, що беруть із собою в мандрівку космонавти, і як виглядає 

справжня космічна їжа. 

 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 3, с. 51) 

 

Допоможіть космонавтам скласти обіднє меню. Обчисліть вираз на кожній упаковці 

та проведіть лінію до космонавта з номером-відповіддю. 

Уважно роздивіться картинку ще раз. Як ви думаєте, чому 

їжа космонавтів не у звичних нам тарілках, а в тюбиках? 

 Що Рекс побачив у космосі? 

 Чому трапилася аварія? Чи належно підготувався Рекс 

до космічних несподіванок? Чи завжди обачливо 

він діяв? Як, на вашу думку, він мав би діяти? 

 Де опинився Рекс? Хто мешканці цієї планети? 

 Як песик порозумівся з мешканцями невідомої 

планети? Чому саме так спілкувався з ними? 

 Чому його ніхто не боявся? 

Запропонуйте дітям інсценізувати зустріч з інопланетянами та розповісти їм про нашу 

планету. Чи легко це зробити? Коли нам на Землі стане у пригоді вміння розмовляти 

жестами? 

 Чи схожі мешканці далекої планети на землян? Чим саме? 

 Що трапилося на планеті? Чи добрі гості прилетіли? Як вони показали свої недобрі 

наміри? 

 Як Рекс подолав грізних прибульців? 

 Чи реальною була подорож Рекса? 

 Чому кажуть “подорожуємо у снах”? 

 Чому сміявся хлопчик? 

 Складіть продовження космічної епопеї песика та проілюструйте її. 
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