
 

Участь учнів 3-4 класів  
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОГУЛЬЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 у Квест-грі «Знайди скарб», організованої вчителями школи  

разом з Коваленко Л.М., директором Огульцівського будинку культури 

  ім. Т.Г.Шевченка, проведений до Міжнародного дня захисту дітей 

1 червня 2021 року 

Виступ Коваленко Л.М.(далі – Л.М.):  

-  Доброго дня вам, хлопчики й дівчатка, шановні вчителі, батьки і всі присутні 

на нашому майданчику! 

Любі діти! Ви знаєте, який сьогодні день? (діти відповідають) Сьогодні – 

перший день літа! А літо – це пора відпочинку і ви тепер будете теж відпочивати 

зранку, не треба складати портфеля, робити уроки. Ви тепер більше будете гуляти 

на свіжому повітрі, грати, веселитися! А ще – в перший день літа відзначають 

свято всіх дітей. Ви знаєте, як називається це свято? Так-так, вірно: Міжнародний 

день захисту дітей. Вітаю вас з цим святом, бажаю вам світлого, літнього, гарного 

відпочинку на все літо!  

 
А наша зустріч сьогодні трохи незвичайна. Ми  хочемо разом з вами провести 

гру з цікавими завданнями, пригодами, загадковими чудесами, та розкриттям 

таємниць! Розпочнемо з музичної розминки.  



 
Розминку проводить Холодна Дарія Володимирівна, учитель КЗ «Огульцівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

 
Літо (Золочевська Тетяна Валеріївна, педагог-організатор КЗ «Огульцівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» дістає лист): Бачу Лист від Чаклуна, а ще - Маршрутні 

листи для команд, клятва капітанів, а ще – купа кольорових буковок. Що ж це 



все означає? Давайте листа прочитаємо:  «Шановні діти! Я – Казковий Чаклун, 

пропоную вам розбитися на команди, вибрати капітанів, яких ви будете 

слухатись та виконувати їх накази.  Я навіть вам підготував назви команд – ви їх 

зможете розшифрувати, склавши з буковок слова…»  

 
Кожен капітан по черзі читає Клятву…  

 
 

 

 



Команда «Веселка» склали разом  назву швидше за всіх! Капітан – Лера Желєзняк 

 
Слово «Літечко» - теж учні швидко склали. Капітан Мішин Лаврентій  

 



А от «Сонечко» - не захотіло сьогодні швидко виходити, може – тому що холодно 

й хмарно?… Спочатку склався «чеконос»…  

 
Кожен капітан отримує свій маршрутний лист пошуків  скарбу.  Команді 

«Сонечко»  - напрям на станцію «Розумна». Капітан – Свинар Єгор. 

 



Під  березкою коло доріжки хто стоїть серед трави? Ніжка є, але немає чобітків. 

Шапка є, але немає голови?  Грибок заховався під кущами! Але таки ж знайшли! 

 
Команда «Веселка» швидко впоралась із завданням на станції «Музична» і очікує 

дозволу пройти на наступну станцію – «Дерево скарбів» 

 



Начальник станції «Дерево загадок» Янковська Наталя Тимофіївна, учитель КЗ 

«Огульцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» загадує команді «Літечко» загадки.  

 
Команда «Літечко»  на станції «Розумна» складає пазли. 

 



Команда «Сонечко» знайшли останню стрілку на станції «Дерево загадок», 

яка показувала вниз,  і, обдивившись всі кущики, раптом віднайшла конверти з 

загадками.  

 
Команда «Літечко» нарешті віднайшла останній зелений кружечок в траві - 

підказку, яка привела на станцію «Музична». 

  
Людмила Миколаївна, начальник станції «Музична», відзначила команду 

«Літечко» як найспівучішу. Спочатку повністю проспівали Гімн України, а потім 

повністю ще 5 українських народних пісень. 



 
Команда «Веселка» була відзначена начальником станції  «Розумна» Світланою 

Андріївною, класним керівником 4 класу,  – вони склали картинку з  пазлів всього 

за 2 хвилини, а дві інші команди – по 5 хвилин. 

 
    Гриб-боровик (техніка пап’є-маше) – символ  станції «Розумна», під ним була 

захована підказка із завданням. 



 
    Футбольний тренер Коваленко Іван Адамович тримає, мабуть, 5-кілограмової 

ваги  ось такий велетенський гриб, який раптом виріс у нашому шкільному парку!  

 



Л.М.: Вам треба потрапити на спортивний майданчик. Але рухатися треба 

весело, співаючи: 

«Якщо весело живеться, роби так:  (присідають навприсядки, крякають і 

йдуть як качечки») 

«Якщо весело живеться, роби так:  (плескають в долоні над головою, руки в 

боки і стрибають на одній нозі) 

 
На спортивному майданчику їх чекає Іван Адамович, який проводить з ними 

гру-естафету «Забери предмети», гра «По купинках».  

 
 



 

 
 

 



 
 

 

 
А тепер залишилось знайти «Чарівний предмет», всередині якого міститься 

записка з підказкою про місцезнаходження загадкового скарбу.  



 
 

 
Нарешті віднайшли! Навіть відкопали! І справді чарівний предмет – акула! А в її 

пащі – записка з вказівкою, де і як шукати скарб. 



 
Зміст «Загадкової записки»:  «Ваше завдання - побудувати потяг, в якому ви як 

вагончики будете чіплятись один за одного і зображувати звуки – як їде потяг 

«Чух-чух-чух» і дає дудок «Ту!»,  

 
 



…доки не доїдете до останньої зупинки, де лежить скарб – за Світланою 

Андріївною до актової зали школи. 

 
А щоб вагончики відчепилися, треба сказати три рази чарівні слова: «Сім-Сім-

Відчепися!» (заїхали до актової зали, розчіпляють потяг) 

 
Л.М.: Ви всі впоралися із завданнями, ви всі прибули до останнього пункту 

нашої гри і тепер найголовніше – де ж таки тут в актовій залі знаходиться скарб? 

Треба уважно все тут передивитися. Скарб точно знаходиться тут. Шукайте! 

(скарб у великому пакеті в руках Людмили Миколаївни)  



 
Ура! Нарешті скарб знайдено! Хоча втомлені, але щасливі 

 
 Як радісно отримувати такий смачний скарб! 



 
 

 
Фоторепортаж  – Будюкової В.Г., учителя КЗ «Огульцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

керівника гуртка «Історичне краєзнавство». 



 


