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«Чарівний світ прикметників, або як розбудити своє 
щастя»



Привіт! Я Ейвері. Я покажу вам сьогодні 

чарівний світ прикметників.

Спочатку назвемо ці прикметники.



щасливий

радісний

веселий

«у гарному 

настрої»



сумний

засмучений

сердитий

невдоволений



А зараз вирушаємо у чарівну країну та послухаємо історію про 

справжнє щастя.



Вау! Як гарно!



Привіт! Я Ейвері. Вітаю Вас, чарівна Пані! 

Ласкаво просимо до нас!

В країну щастя і прикрас!



Вау! Ти знаєш, що таке справжнє 

щастя?

Усі наші люди це знають. Багато 

віків історію розповідають.



Розкажи нам, будь ласка!

Краще я покажу. Будьте уважні!



Привіт! Я Фрідріх! Хлопець 

простий. Грошей не маю, 

тому і сумний.

Брата я старшого маю. Він 

щасливий. Багатство його 

надихає.



А знаєш що? Сьогодні уночі не забоюся, на поле брата я піду і 

подивлюся. Чому такий він задоволений і пишний.



Овва! Ти бачиш? Хто це там 

стоїть?

Я Щастя твого брата, хлопче. 

Мені він сторожити тут велить!



Мого брата? А чи можеш ти мені сказати, 

де моє щастя слід тепер шукати?

Спить твоє щастя на найвищій горі. 

Треба його розбудить на зорі.



Хе! Не такий вже ліс і темний. Не такий він і 

страшний. Я сміливий і веселий, аж ніяк не 

боязкий.

Ой, лишенько! Тут лев!!!!



Він виглядає сумним. Цікаво, чому?

Я їм, але все ще голодний. Не знаю й сказати кому?



Можна, я до тебе за допомогою 

звернуся?

Зачекай, поки я повернуся.



Хм! Місто величне стоїть. А звичай 

постукать велить.

Ласкаво просимо у чарівну країну! Чому 

прийшов ти до міста в таку годину?



Я до найвищої гори прямую. І 

через ваше місто тут пройду я.

Так, звичайно. Не барись. Нашій

принцесі покажись. Бо дуже вона 

сумна. Три дні вже радості не 

зна.



Ваша величносте! Вартовий 

сказав, щоб я ваш смуток забрав.

Добридень, легіню! У мене 

проблема.



Я добра правителька, всіх люблю. 

Та видається, ледачий люд 

любов’ю лише гублю.

Хмм… Я думаю, з допомогою не 

забарюся. Чекайте лишень, поки 

повернуся.



Подвір’я гарне і зелене! Добридень! Хто там йде до мене?



Я цілий день ходив і геть 

стомився. На вашому подвір’ї 

зупинився.

Будь гостем, турботи геть покинь. 

Їж, пий у мене й гарно відпочинь.



-У мене є проблема. Тут вирішити 

я вже не мастак. Поможеш, 

хлопче?

-Звісно ж, так.

У мене поле є велике і безкрає. А 

тільки там нічого не зростає.



Що мушу робити, друже, порай.

Нічого. Поки повернуся чекай.



Агов! Хто тут є у горі величезній! Я прийшов розбудити тебе! Хай 

лінь твоя щезне.



Привіт, Фрідріху, я твоє щастя. 

Досить гукати.

Чому мене не доглядаєш?

Скільки будеш ще спати?



Ой, хлопчику, ти ледачий до мене 

ходити.

Але тепер пильнуватиму, ні 

хвилинки не спатиму.



Обіцяю, обіцяю. Більше вже не 

засинаю.

Перед тим як я піду, дай 

відповідь мені одну.



Чому лев 

наївшись 

знову 

голодний?

Чому добром і серцем принцеса 

правити не годна?

Чому поле велике й безкрає, а на 

нім ні билинки не зростає?



Привіт, мій друже! Я тебе чекав. 

Я сподіваюсь рішення для мене ти 

придбав?

Так, гноме. Слухай і роби. На полі 

в тебе треба викопать скарби.



Допоможи мені. Я бачу ти 

робочий.

Так, добрий гноме, я охоче.



Оце так скарб! Як багато 

прибутку! Візьми половину ти 

цього здобутку.

Так, справді великий. Та я довго 

ходив. Додому вже треба. Я 

щастя збудив!



Привіт, мій друже! Мій люд тебе

чекав. Я сподіваюсь рішення для 

мене ти придбав?

Повинна ти грізно й справедливо 

порядку навести, а там щасливо з 

любов’ю правитимеш без мороки. 

Лишень візьми отак ти руки в 

боки.



Залишайся мені чоловіком, а їм – королем. І 

будемо правити тут без проблем.

Так, справді це зручно. Та я довго ходив. 

Додому вже треба. Я щастя збудив!



Що зробити 

я, друже,

мушу, аби 

порадувати 

ситим 

шлунком 

душу?

Нічого важкого робити не 

треба. Лише з’їж дурня 

тупого аж до неба.

НЯМ-НЯМ!



Ось бачите, діти, везіння дарма.

Якщо не придбаєш до нього ума!

Давайте згадаємо наші 

прикметники!



Негативні емоції (кажіть голосно) Позитивні емоції (ще голосніше)!!!



КІНЕЦЬ! А ХТО ЗРОЗУМІВ ВСЕ – ТОЙ МОЛОДЕЦЬ!!!


