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Здатність запам’ятовувати напряму залежить від ві-
ку, і вже доведено, що чим старшою є дитина, тим кра-
ща її пам’ять. Велике значення має те, що нові знання 
повинні мати значення для дитини, повинні перетинати-
ся зі сферою її інтересів. А щоб переконатися в цьому, 
поставте їй питання про її улюблених мультиплікаційних 
героїв — швидше за все, вона легко на них відповість. 
Діти володіють величезною пізнавальною активніс-
тю, унікальним здібностями. Не будучи вчасно затре-
буваними, ці здібності можуть бути з віком безповорот-
но втрачені. Запропоновані вікторини — чудова гра на 
розвиток уваги і пам’яті. Не обов’язково купувати доро-
гі іграшки, щоб розвивати свою дитину, можна і потріб-
но проводити разом із нею час, користуючись простими 
і дієвими способами: почитати сидячи поруч хорошу ди-
тячу книгу, переглянути мультфільм, обговорити, а потім 
закріпити за допомогою запитань — вікторин. Чим це не 
інтелектуальний тренажер?
За допомогою вікторин ви зможете перевірити, чи го-

това дитина до школи: чи може вона швидко й упевне-
но відповідати, чи не боїться припуститися помилок, на-
скільки вона вразлива і психологічно стійка.

Успіхів вам і вашим дітям!

Про Вінні-Пуха
За мультфільмами «Вінні-Пух», «Вінні-Пух йде у гості», 

«Вінні-Пух і день турбот» (режисер Ф. Хитрук)
1. Як звати ведмежа, друга П’ятачка?
а) Піф-Паф;
б) Вінні-Пух;
в) Віллі-Вінки.

2.  Що найбільше полюбляє їсти Вінні-Пух?
а) Молоко;

б) мед;
в) апельсини.

3. До кого на день народження поспішав П’ятачок?
а) До Кролика;
б) до Сови;
в) до ослика Іа.

4. Що П’ятачок хотів подарувати осликові Іа на день 
народження?
а) Шарфик;
б) горщик меду;
в) зелену кульку.

5. Чому Пух подарував Іа порожній горщик?
а) Пух сам з’їв мед;
б) пролив мед дорогою;
в) віддав мед Сові, а вона написала вітальні слова 
на горщику.

6. До кого рано-вранці вирушили у гості Вінні-Пух 
і П’ятачок?
а) До Сови;
б) до Кролика;
в) до ослика Іа.

7. Чому Пух застряг у дверях будинку Кролика?
а) Тому що «хтось забагато їсть»;
б) тому що кролик подарував Пухові дуже товстий 
светр;
в) тому що Вінні-Пух проковтнув повітряну кульку.

8. Кого зображав Пух, коли хотів пробратися в бджоли-
ний вулик за медом?
а) Велику муху;
б) хмаринку;
в) зелений листочок.

9. За допомогою чого Пух піднявся у повітря?
а) За допомогою літака;
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б) за допомогою блакитної повітряної кульки;
в) за допомогою парасольки, що літає.

10. Як Сова використовувала хвіст ослика Іа?
а) Як поясочок на платті;
б) як мотузочок для візка;
в) як шнурок для дзвінка.

Про Чебурашку і Крокодила Гену
За мультфільмами «Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк», «Чебурашка йде до школи» (режисер Р.  Ка-
чанов)
1. Якого кольору крокодил Гена?
а) Жовтого;
б) зеленого;
в) рожевого.

2. Як Гена познайомився з Чебурашкою?
а) Зустрів на вулиці;
б) написав оголошення про те, що шукає друзів;
в) виступив по радіо з оголошенням про те, що шу-
кає друзів.

3. Де працював крокодил Гена?
а) У кінотеатрі;
б) у магазині іграшок;
в) у зоопарку.

4. Де був дім Чебурашки?
а) У коробці;
б) у телефонній будці;
в) у магазині іграшок.

5. Як звали стареньку, яка всім шкодила?
а) Баба-Яга;
б) Мара;
в) Шапокляк.

6. Як звали ручного щура старої Шапокляк?
а) Настасія Петрівна;
б) Лариска;
в) Анфіска.

7. Що Чебурашка подарував Гені на день народження?
а) Повітряного змія;
б) морозиво;
в) вертоліт.

8. Який будинок вирішили побудувати друзі?
а) Будинок дітей;
б) ляльковий театр;
в) будинок друзів.

9. Чому контролер попросив Чебурашку і Гену зійти 
з потяга?
а) Шапокляк украла їхні квитки;
б) вони забули квитки вдома;
в) вони забули придбати квитки.

10. Де Гена і Чебурашка знайшли металобрухт?
а) На звалищі;
б) у річці;
в) удома.

Малюк і Карлсон
За мультфільмами «Малюк і Карлсон», «Карлсон по-

вертається» (режисер Б.  Степанцов)

1. Скільки років виповнилося Малюкові, коли він по-
знайомився з Карлсоном?
а) П’ять;
б) вісім;
в) два.

2. Що найбільше на світі Малюк хотів одержати в пода-
рунок на день народження?
а) Велосипед;
б) собаку;
в) комп’ютер.

3. Скільки сестер і братів мав Малюк?
а) Дві сестри і одного брата;
б) тільки двоє братів;
в) одну сестру й одного брата.

4. Як Карлсон з’явився вдома у Малюка?
а) Подзвонив у двері;
б) Малюк зустрів його на вулиці й запросив у гості;
в) залетів через вікно.

5. Де розташований пропелер у Карлсона?
а) На животі;
б) на спині;
в) на п’яті.

6. Хто відірвав люстру в кімнаті Малюка?
а) Тато;
б) Карлсон;
в) Фрекен Бок.

7. Якими ліками Карлсон лікувався, коли застудився?
а) Цукерками і варенням;
б) гіркими пігулками;
в) пив тепле молоко з медом.

8. Як звали няню Малюка?
а) Шапокляк;
б) няня Віка;
в) Фрекен Бок.

9. Про що мріяла Фрекен Бок усе життя?
а) Навчитися малювати;
б) потрапити на телебачення;
в) вирушити в кругосвітню подорож.

10. Як Карлсон провчив грабіжників?
а) Викликав поліцію;
б) переодягнувся привидом 
і налякав їх;
в) вимазав їх фарбою.

Пропонуємо пограти 

в настільну гру (див. с. 24). 

Візьміть фішки, кубики 

й приступайте до гри.
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