№п/п
1.

ІЛЮСТРАЦІЯ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
‐ Опишіть дідуся Леона.
‐

Чи таким ви його уявляли?

‐

Який

момент

твору

відображений?
‐

2

Дайте назву малюнку.

‐ Озаглавте малюнок.
‐ Яка причина сліз дитини?
‐ Знайдіть і зачитайте відповідні
рядки в тексті.
‐

Які емоції викликає у вас ця
картинка?

Поясніть

свою

відповідь.

3.

‐ Як

ви

думаєте,

хто

це?

Обґрунтуйте свою відповідь.
‐ Опишіть

персонаж.

кольори
художниця

Які

використала
Анна

Сучкова?

Про що це свідчить?
‐ Розкажіть, як ставився Грегуар
до цієї героїні?
‐ Яку роль вона відіграла у його
житті?
‐ Озаглавте рисунок.

4.

‐ Хто з персонажів твору «35
кіло надії» перед вами?
‐ Опишіть героїню.
‐ Які

фарби

використала

ілюстратор
для

цього

персонажа? Що підкреслила
вона своїм вибором?
‐ Порівняйте
персонажі.

ці

два

Що

між

жіночі
ними

спільного, а що відмінного?
На чиєму боці ваші симпатії?
5.

‐ Чи такими ви уявляли батьків
Грегуара?
‐ Які емоції застигли на їхніх
обличчях?
‐ Чи можна визначити характер
персонажа

за

малюнком?

Змоделюйте характери тата і
мами хлопчика.
‐

6.

Озаглавте малюнок.

‐ Який

момент

твору

відображений художником?
‐ Озаглавте малюнок.
‐ Чи

варто

наслідувати

поведінку героя?
‐ Ситуація взята з життя чи
вигадана?

7.

‐ Яким показаний Грегуар на
малюнку?
‐ Чи можна сказати, що праця
приносить йому задоволення?
‐ Чи

вмієте

ви

щось

ремонтувати чи робити своїми
руками? Наведіть приклади.
8.

Озаглавте малюнок.
‐ Озаглавте малюнок.
‐ Продовжте

ряд

Грегуар

зосереджений…
‐

Чи

варто

все-таки

читати

книжки? Доведіть свою думку,
спираючись на текст поетичної
притчі А.Гавальди.
9.

‐ Складіть свою
фантазію

літературну

за

поданим

малюнком із 3 – 4 речень.
‐

Озаглавте малюнок і свою
роботу.

10.

‐ Про що говорять хлопчик і
дідусь?
‐ Опишіть зображене.
‐ Озвучте діалог між героями,
близький до тексту.
‐ Які почуття викликає у вас
даний малюнок?
‐

Озаглавте його.

11.

‐ Які проблеми порушує автор ,
вводячи в сюжет твору образ
дідуся Леона?
‐ Чого потребує герой у даний
момент?
‐

Чи доводилося вам доглядати
за рідними хворими?

‐

Якими ми повинні бути у такі
моменти життя?

12.

‐ Який момент твору переданий
ілюстратором?
‐

Побудуйте і озвучте діалог між
героями.

‐

В чому сила любові?

‐

З якою метою автор вводить
навіяний образ дідуся Леона у
важкий момент життя онука?

13.

‐ Створіть літературну фантазію
за поданим малюнком із 4 – 5
речень.
‐ Озаглавте свою роботу.
‐ Порівняйте свою фантазію з
текстом.
‐ Кому Грегуар присвятив свою
спортивну перемогу?
‐ Чи досяг хлопчик своєї мети?
Дякуючи чому і кому?

