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Мультфільм “Чарівний горох” 

Запитання та завдання для обговорення мультфільму 

Герой української народної казки богатир-захисник Котигорошко — хлопчик надзвичайної 

сили, який народився з горошини. Він визволив своїх братів і сестру з полону Змія. Це один 

з найпопулярніших українських героїв: про нього складено багато історій, знято кілька 

мультфільмів, випущено чимало книжок. Саме на основі української народної казки 

про Котигорошка створили першу інтерактивну дитячу книжку для iPad. 

 Чому саме з горохом пов’язане ім’я українського богатиря? 

Горох — бобова культура, яку вирощували з давніх часів народи, що населяли Передню Азію, 

акваторію Середземного та Чорного морів. У слов’ян горох був невід’ємною частиною 

Різдвяного столу та церемоній, пов’язаних з народженням дітей. Ця рослина здавна була 

символом життєдайної сили, врожайності і процвітання. 

 Чому саме горох наділяли такими властивостями? 

Пригадайте з малятами, як росте горох (див. фото рослини гороху), чим особлива ця рослина. 

Стебло в гороху дуже довге, але тоненьке, йому важко тримати вагу листя й стручків з 

горошинками. Та рослина має вусики, якими міцно чіпляється за все, що є поблизу (паличка, 

інша рослина тощо), завдяки чому вона тримається рівно, росте високою, лізе ближче 

до сонця. Мабуть, саме через це люди і вважали горох символом життєдайної сили. Цю силу 

рослина передає свої діткам — горошинкам, адже з них наступного року виростуть нові 

сильні рослини. 

Роздивіться з малятами стручок гороху: там одразу кілька горошинок. Тож з одного стручка 

можуть вирости одразу багато рослин (порахуйте, скільки саме). А тепер уявіть, скільки 

стручків на кожній рослині (див. фото стручків гороху), скільки з їхніх горошинок може 

вирости нових рослин, а скільки рослин виросте через рік, через два роки… Так з однієї 

горошинки через кілька років може вирости цілий гороховий ліс! Саме тому горох і вважають 

символом врожайності і процвітання. 

 Пригадайте, які ще рослини ростуть так само, як горох? Чим вони схожі 

на горох? Чим відрізняються від нього? 

Українські анімаційні студії створили три версії казки про Котигорошка: мультфільми 

“Котигорошко” (1970 р., Київнаукфільм, режисер Борис Храневич, художник-постановник 

Юрій Скирда); “Чарівний горох” (2008 р., Укранімафільм, режисер Ярослава Руденко-

Шведова, художник-постановник Едуард Кірич); мультсеріал “Пригоди Котигорошка та його 

друзів” (2013, Укранімафільм, режисер Ярослава Руденко-Шведова, художник-постановник 

Едуард Кірич). Пропонуємо переглянути і обговорити з малятами мультфільм “Чарівний 

горох”. 

 Чому чаклун Сивобород вирішив вкрасти Оленку? 

 Чи занепала духом Оленка? Що вона придумала? Хто їй допоміг? 

 У чому сила чарівного гороху? 

 Чому Котигорошка назвали саме так? 

https://svitdovkola.org?ref=Tyzhden-06-multfilm-kotigoroshko-zapytannia.pdf
https://svitdovkola.org/1/6/goroh-roslina.jpg?ref=Tyzhden-06-multfilm-kotigoroshko-zapytannia.pdf
https://svitdovkola.org/1/6/goroh-plody.jpg?ref=Tyzhden-06-multfilm-kotigoroshko-zapytannia.pdf
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 Як звуть його друзів? Що незвичайного вони вміють робити? Чому в них такі 

чудернацькі імена? 

 Як допомогли незвичайні вміння друзів Котигорошка перемогти діда Сивоборода? 

 Коли ще ці вміння можуть стати у пригоді? 

 Кого захищав Котигорошко та його друзі? 

 Як друзі перемогли чаклуна? 

 Чи змогли б вони це зробити поодинці? 

 Хто врятував Оленку? Чи легко було це зробити? 

 Мовленнєва вправа “Котигорошко який?”, “Які його друзі?”. 

 Як богатирі використовують свою силу? А як вони не мають права її використовувати? 

Чому? 

 А чи правильно вчинив кіт чаклуна? Чи друг він дідові Сивобороду? 

 Намалюйте свого Котигорошка. Вигадайте власне продовження пригод Котигорошка 

та його друзів. 

https://svitdovkola.org?ref=Tyzhden-06-multfilm-kotigoroshko-zapytannia.pdf

