
Кросворд "Казка про мертву царівну і сімох богатирів" 

1. Улюблений співрозмовник мачухи 

2. Що царівна винесла Чернавке? 

3. Скільки торгових міст було дано царівну в придане? 

4. Як звали пса? 

5. Наречений царівни 

6. Під яким деревом у лісі повинна була залишити Чернавка царівну? 

7. Що бачила у вікно цариця, чекаючи чоловіка? 

8. Що було в яблуці? 

9. Хто допоміг Єлисея розшукати наречену? 

 

 

 

 

 



Кросворд "Казка про царя Салтана" 

1. Хто обіцяв на весь хрещений світ приготувати бенкет? 

2. Острів на якому оселився царевич? 

3. Що гризла білка під смерекою? 

4. У чому добралися до остову цариця з сином? 
5. Як звали людину, превращавшегося у комара? 
6. Звання Гвідона? 

 

 



 

 

Кросворд №1 
1. Цілий день Грають у хованки 

З вітром 

Руді латки. 

2. Розпечена 

стріла Дуб звалила 

у села. 

3. Над лісами, над річкою 

Семиколірний міст дугою. 

Якщо б я міг встати на міст 

Я б дістав рукою до зірок. 

4. Б'є, б'є по кущах Б'є без 

промаху. 

Всю малину исхлестал, 

Всю черемшину. 

Ну, навіщо так сильно лити. 

Набік яблуню хилити? 

5. Мишка вертлява одна 

Пробиралася вночі в нірку. 

Раптом, побачивши в небі кірку, 

Голосно пискнула вона: 

- Хтось в небо уволок Сиру 

шматок смачного!  



 

 

6. Підходила - гуркотіла. 

Стріли на полі металу. 

Нам здавалося - йшла з бідою, 

Виявилося - йшла з водою. 

Підійшла та пролилася - 

Вдосталь рілля напилася! 

7. На дворі переполох - З неба 

сиплеться горох. 

З'їла шість горошин Ніна. 

У неї тепер ангіна. 

8. Лише сонце згасло І стало 

темно, 

Як по небу хтось Розсипав 

зерно. 

Яке? 

Не знаю... 

Одне лише додам, Що було 

блискучим І яскравим воно. 

9. Це що за стеля? 

То він низький, то високий, То він 

сер, то беловат, Трохи голубоват, 

А деколи такий гарний - 

Мереживний і синій-синій! 

10. Хтось поцупив вночі ліс, 

Був він увечері, а вранці зник. 

Не залишилося ні пенька, ні куща, 

Тільки біла навкруги порожнеча. 

11. Всім воно нам подобається, 

Без нього ми плачемся. 

А щойно з'явиться - Відводимо 

погляд, ховаємося: Вже дуже воно 

яскраве. 

І печеня-прежаркое. 

12. Впала стрічка червона У луки, 

за край села. 

Весь день її шукала я, 

Та так і не знайшла... 

Але лише навколо 

Згустилася пітьма, 

Як стрічка раптом знайшлася сама!..



 

 

Кросворд №2 

 

По горизонталі: 
1. Це хижий звір. Володіє гострим зором і тонким слухом. 

Прекрасно лазить по деревах, влаштовує в гілках засідку і 
полювати на великих тварин, наприклад оленів. Добре плаває, 
часто промишляє рибною ловлею, навчає цього і своїх 
кошенят. 

2. Це дерево вважається рекордсменом рослинного світу 

відразу в двох номінаціях: як найбільше трав'яниста рослина і 
як саме швидкоростуча За одну добу цей злак виростає у 

висоту до 1 м 

3. На наших болотах росте з вигляду непримітне маленьке 

рослина з листям у вигляді булави. Розширена верхня частина 

листа суцільно усіяна виростами, на вершинах яких 

розташовані крапельки липкої рідини. Здається, ніби рослина 

покрита росою. Звідси його назва - 

4. Найбільша пустеля, свою назву вона отримала від 
арабського слова «сахра», що означає «пустельний край». 

5. найменша птах на земній кулі. Вона має дуже красиву і 
незвичайну забарвлення, яка до того ж змінюється в 

залежності від освітлення сонячними променями і від кута 

зору, під якими на неї дивишся. Дивує також здатність 

пересуватися у просторі -- вона вміють літати і головою 

вперед, і вперед хвостом. 

6. Річка Колорадо за мільйони років утворила грандіозне 

творіння під назвою Великий... Американський 

геолог Джон Уеслі Пауелл, що склав перший опис цього місця, 

назвав його «самим величним видовищем на Землі». 
По вертикалі: 
7. Найбільша птах. Дорослий самець цієї птиці може мати 

зростання до 3 м, а важить до 100 кг. За свої гігантські розміри 

їм доводиться розплачуватися втратою здатності до польоту. 

(Страус) 
8. Головна річка Південної Америки. Найповноводніша 

річка у світі. 
9. Найвища тварина. У давнину люди вважали, що він - 

нащадок леопарда і верблюда. Мабуть, на цю думку їх навели 

плямиста забарвлення тварини і деяку зовнішню схожість з  

«_____________стелі». 

10. Царство вічного льоду. На цей материк припадає 90% 

 



 

 

наявного у світі льоду. Життя на цьому материку вкрай 

мізерна. Основу рослинності складають лишайники, мохи і 

водорості лише де-не-де ростуть деякі трави. 

11. «Візитна картка» Австралії. 


