
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ  ТА  
РЕЛІГІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ  ЮНАЦТВА» 
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2018 
 



2 
 

 

 
«Інтерактивні заходи для юнацтва» : збірник сценаріїв / 

уклад. : С.Ю. Чучко ; ред. : В.В. Писанець ; комун. закл. 

«Запорізька обл. б-ка для юнацтва» Запорізької обл. ради. - 

Запоріжжя, 2018. – 28 с. 
 

 

 

 

 

До збірника увійшли сценарії трьох інтерактивних заходів для 

юнацтва: «Те, що робить нас українцями», «Зоряне сяйво Європи», 

«Неймовірні факти про світ» з використанням методу гри, діалогу, 

розповіді, візуального, що сприяють національно-патріотичному та 

інтелектуальному розвитку юнацтва. 

Розраховано на бібліотечних фахівців, вихователів, учителів, що 

працюють з юнацтвом. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:        С.Ю. Чучко 

Відповідальна за випуск:      В.В.Писанець 

  



3 
 

«Те, що робить нас українцями» 
Інтерактивна гра 

 
Ведучий. Як ви думаєте, кого можна вважати українцем? 

Людину, батьки якої українці? Кого завгодно, аби тільки він був 

громадянином України? Або лише того, хто розмовляє українською? 

А як бути з тими, для кого рідна мова російська? Або з татарином, 

котрий усе життя мешкає в Україні, чудово володіє українською і є 

редактором одного з українських видавництв? 

Однак у сучасному світі «чистих» за расовим визначенням націй 

не існує. Значну частину населення України становлять не українці. 

Однак усі її громадяни – єдине ціле. 

  Племена й народи, які заклали основи української нації, на всіх 

етапах свого розвитку не перешкоджали проникненню чужої крові – 

своїм вважався кожен, хто погоджувався шанувати громаду, звичаї, 

брав участь у військовому та економічному житті суспільства. 

Носієм української ментальності є будь-яка людина, яка виросла 

на території України, або прожила на її території, хоча б кілька 

десятків років. Незалежно від того, якою мовою вона спілкується, 

така людина несвідомо увібрала енергетику корінного народу, 

особливості його світогляду, цінності і забобони. 

Що ми, українці, маємо спільне? Держава, територія, мова, 

кухня, історія, традиції.  

Сьогодні вас чекає інтелектуальна гра, в процесі якої ви 

продемонструєте свої знання та дізнаєтеся багато нового. Тож 

почнемо з державних символів. 

 
Конкурс І. Держава 

Назва «Україна» вперше зафіксована в одному з київських 

літописів 1187 року. З останньої чверті 16 століття слово «Україна»  

з`явилося на західноєвропейських мапах. У ході визвольної війни 

1648-1657 років Україна стає об`єктом міждержавних 

домовленностей. Найчастіше на той час фігурувала назва «Військо 

Запорізьке». Росіяни називали Україну Малоросією. 

У 1991 році після здобуття незалежності держава має назву 

«Україна». 

   
1. У кожній країні є пісня, яка є символом державної єдності. Як 

її називають? (Гімн). 
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2. Державний орган України, що здійснює охорону 

громадського порядку? (Поліція) 
3. Сукупність усіх збройних сил держави: сухопутних, 

морських, повітряних? (Армія) 
4. Символічний знак держави, міста чи роду, що зображується 

на прапорах, монетках, печатках? (Герб) 
4.1. Яку форму має український герб? (Тризуб) 

4.2. Чому тризуб? (Число 3 завжди вважалося числом казковим, 

чарівним (три богатирі, три бажання, три дороги). А ще в тризубі 

зображено триєдність життя. Це батько, мати і дитя, які символізують 

собою силу, мудрість і життя. Тризуб ще означає і єднання трьох 

стихій – землі, води і повітря, без яких неможливе життя) 
5. Межа між державами? (Кордон) 

6. Хто запровадив український прапор? (Данило Галицький) 

6.1. Який у нас прапор жовто-синій, чи синьо-жовтий? 

(За Конституцією він синьо-жовтий. 100 років тому, у 1918 році, 

вищий представницький орган Української наодної республіки – 

Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським заттвердила 

жовто-синій прапор) 

 
Конкурс ІІ. Територія. Природа 

Близько 10-ти тисяч років до н.е., коли відступив останній 

льодовик, залишивши після себе характерний для сучасної України 

ландшафт, люди почали інтенсивно заселяти цю територію. 

 
1. У якому кліматичному поясі розташована територія України? 

(Помірний, на південному березі Криму  – субтропічний) 
2. Цю українську квітку на американському континенті 

називають французькою гвоздикою. Що це за квітка? (Волошка) 
3. Який птах є символом України? (Лелека, птах, що приносить 

щастя) 
4. Океан, який має найбільший вплив на клімат України? 

(Атлантичний) 
5. Дерево-символ, з яким в українських народних піснях і 

переказах порівнюють струнких дівчат? (Тополя)  

Розповім красиву легенду про тополю. Перун вирішив забрати 

до себе красиву дівчину Поляну і зробити її богинею. Закоханий у неї 

юнак Стриба у розпачі наклав на себе руки. Тоді спохмурнів Перун і 

сказав: «Ні, не хочу, щоб на злюбі моєму лилися кров і сльози». 
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Зробив він красуню тополею, а Стрибу оживив, забрав його на небо і 

зробив господарем усіх вітрів на світі – Стрибогом. 
6. Освячена, вона зберігалася в хаті й широко застосовувалася, 

як лікувальний засіб чи як оберіг. Побутувало повір я, де вона є – там 

не вдарить блискавка, вона перепинає дорогу в дім нечистій силі, 

особливо – відьмам. Що це? (Верба) 
7. Він відігравав важливу роль як оберіг від злих сил, а також – 

у практиці народної медицини. Наділили його чудодійною силою 

завдяки цілющим властивостям і сильному запахові. Про яку рослину 

йдеться? (Часник) 
8. З давніх-давен, українці, не маючи ніяких пристроїв, аби 

визначити час, або сприятливий для сільськогосподарської праці 

період, чи зорієнтуватися на місцевості, використовували небесні 

світила. Сузір я мали самобутні українські назви. Назвіть їх:  

(Велика Ведмедиця – Віз; Мала ведмедиця – Малий віз; Лебідь – 

Хрест; Плеяди - Стожари; Венера – Вечірня зоря, або вранішня зоря) 
9. Найбільший порт на Азовському морі? (Маріуполь) 

10. Батьківщиною цієї корисної квітки є далека Америка. 

Вперше його насіння потрапило до Європи у 1510 році. В Україну він 

потрапив у 17 столітті і чудово прижився. Квітка має яскраве 

забарвлення, плоди дуже смачні, з них роблять продукт, без якого не 

може обійтися жодна господиня? (Соняшник) 
11. Відео «Співучі піски». В Україні поблизу Нікополя на 

одному з рукавів Дніпра можна побачити явище, що рідко 

зустрічається у світі – «співучі піски». Спів цих, мабуть найдивніших 

пісків чути після дощу, коли верхній шар злипається і утворює 

крихку кірку. Крокуючи нею, можна почути звуки, подібні до свисту 

повітря, випущеного з автомобільної камери. 
12. В Україні живе досить багато рідкісних тварин. (Фотографія 

Саламандри). Де її можна зустріти?  

(В Карпатах. Колись вона викликала в людей невимовний жах. 

Вона трохи схожа на чорну ящірку, вкриту дуже яскравими 

жовтогарячими або червонуватими плямами. 

Із нею пов`язано багато дивних історій. Вогненну Саламандру 

колись вважали символом вогню. Цій тварині приписували 

властивість гасити вогонь одним своїм дотиком, а слиз цієї 

саламандри вважали таким отруйним, що люди тікали від неї геть, 

тільки забачивши її. Давній письменник і натураліст Пліній писав про 

вогненну саламандру: «Вона найбільш зловредна з усіх отруйних 



6 
 

тварин.  Навіть якщо саламандра торкнеться лапою столу, де місять 

хліб, то хліб стане отруйним, якщо впаде в колодязь, то вся вода в 

ньому стане отруйною». Якби Пліній знав, скільки безвинних 

створінь буде вбито через ці вигадки. Вогненна саламандра насправді 

зовсім не отруйна для людини, хоча для дрібних тварин її слиз дуже 

небезпечний. Мешкають вони у вологих місцях). 
13. Як ви думаєте, в Україні є пустелі?  

(Найбільша в Європі Олешківська пустеля знаходиться в Україні. 

Знаходиться вона за 30 км від м. Херсона. З`явилася вона порівняно 

недавно: через випасання величезних отар овець у 19 столітті, які 

знищили траву, з`явилися піски. В пустелі на глибині 300-400 м. існує 

прісне підземне озеро з дуже смачною водою) 
14. Найвище дерево, що росте в Україні? (Модрина. Вона може 

досягати 50 м у висоту. У 10-річному віці ствол модрини досягає 10 

метрів. Це дерево найморозостійкіше і може витримувати 

температури до -65°С) 
15. Які грунти переважають на території України? На території 

України зосереджена чверть запасів чорнозему на планеті. 

Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу 

кількість урожаю. Під час Другої світової війни німецькі солдати 

навіть вивозили чорноземи на поїздах. 
16. Які моря омивають територію України? (Чорне та Азовське. 

Азовське море наймілкіше у світі. Його глибина складає усього 14 м) 
17. Найбільший острів на Дніпрі? (Хортиця) 

  
Конкурс ІІІ. Історія 

1. Ведучий. Зараз я буду показувати фотографії відомих людей 

України. Вам потрібно відгадати хто зображений на фото та назвати 

рід його занять: 

- Іван Мазепа (гетьман України)  

- Василь Вірастюк (спортсмен) 

- Святослав Вакарчук (співак)  

- Макс Кідрук (письменник) 

- Андрій Шевченко (футболіст) 

- Козак Мамай (народний герой) 

- Іван Сірко (кошовий отаман) 

- Олег Блохін (футболіст) 

- Михайло Грушевський (видатний історик, державотворець, якого 

називають першим президентом України) 
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- Сергій Корольов (конструктор ракетно – космічних систем. Під його 

керівництвом були створені численні балістичні та геофізичні ракети 

і пілотовані космічні кораблі, здійснені перші в історії польоти 

людини у космос, польоти міжпланетних станцій до Місяця, Венери і 

Марса) 

- Леонід Кравчук (перший президент Незалежної України). 
2. Скіфські баби – це чоловіки, чи жінки? (В перекладі з 

тюркської – балбала – предок, дід. Це статуї воїнів, чоловіків) 
3. Найвидатніша жінка Київської Русі. 25 років правила великою 

державою. Була відома в світі (Княгиня Ольга, дружина Ігоря, яка 

після його смерті правила державою від імені малолітнього сина 

Святослава) 
4. Цей князь на противагу батьку та дідові не любив воювати. 

Він прагнув більше сидіти в Києві і клопотатися мирними справами, 

він славився великою любов`ю до книг, науки, культури. Хто це? 

(Ярослав Мудрий) 
5. Бойове мистецтво козаків, судячи з тверджень сучасників, 

було одним з найкращих у світі і нічим не поступалося відомим 

єдиноборствам Сходу. 

Одна з найвідоміших сьогодні систем козацького двобою 

складалася з 14 фігур. І вони були такі складні, що їх вчили 

виконувати на столі, посеред напоїв і страв, не зрушивши жодної 

чарчини, тарілки. Ось такий окомір, вестибулярний апарат, фізичну 

силу повинні були мати справжні козаки. Як називалася ця система 

єдиноборства? (Бойовий гопак) 
6. Ватикан у Римі, Мекка в країнах ісламу – це найсвятіші, 

духовно найважливіші місця. А яке найсвятіше місце у Києві? (Софія 

Київська) 
7. Цей український письменник виявив неабиякі здібності до 

військової справи, хоча вона й не стала справою його життя. У роки 

війни 1812 року він за дорученням генерал-губернатора ростовського 

успішно і за короткий час сформував полк українського козачого 

війська. Хто це? (Іван Котляревський) 
8. Хто став першим космонавтом незалежної України? (Леонід 

Каденюк) 
9. Коли вони убивали свого першого ворога, то пили його кров, 

їхні воїни приносили своєму царю голови всіх убитих у бою ворогів. 

Тільки той, хто приніс голову, одержував свою частку здобичі, а 

інакше – нічого. 
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Вони вклонялися своїм богам: Табіті, Папаю, Апі, але найбільше 

Аресу. Могили їхніх царів розташовано в місцевості Геррів. Про кого 

я говорю? (Про скіфів) 
10. Назва цього племені у перекладі означає «підвладний 

жінці», бо дами воювали пліч-о-пліч з чоловіками. Жінки часто 

тримали у своїх руках кермо влади. Вони були чудовими 

вершницями, вправно метали дротики і стріляли з луку. Обожнювали 

полювати. Хто це? (Сармати) 
11. Французький історик Гійом Боплан говорив: «Вони кмітливі 

і проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі, не побиваються за 

великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють 

собі життя». Про кого йде мова? (Про запорозьких козаків) 
12. Як називалася перша слов`янська держава? (Київська Русь) 

13. Відомі морські походи київських князів назавжди лишилися 

в історії яскравими сторінками воєнного мистецтва. Одного разу 

Візантія, знаючи про те, що мають прийти руські кораблі, замкнула 

величезними ланцюгами Босфорську протоку. Але кмітливі русичі 

знайшли вихід. Що вони зробили?  

(Приладнали до суден колеса і, коли подув вітер підняли вітрила. 

Кораблі по суходолу поїхали до столиці Візантії. Було це в 907 році, 

коли дружину очолював князь Олег) 
14. Яку тварину брали з собою чумаки, вирушаючи волами по 

сіль до Азовського і Чорного морів? (Брали з собою півня, який був 

для них годинником. Адже, не маючи ні годинників, ні карт, вони не 

вміли визначати час і свій маршрут. Орієнтиром маршруту для 

чумаків слугувало сузір я... Чумацький шлях)  

 
Конкурс ІV. Мова 

Ведучий. Найдавніша згадка про українську мову належить до 

858 року. Вперше українську народну мову було піднесено до рівня 

літературної з виходом у 1798 році Енеїди» І. Котляревського. 

  За кількістю носіїв вона займає 26 місце у світі. 1 – китайська, 2 

– іспанська, 3 –англійська. 

  
1. Скільки літер в алфавіті української мови? (33) 

2. Як ви думаєте, яка літера українського алфавіту вживається 

найчастіше? (П – з якої починається найбільша кількість слів) 
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3. Як ви думаєте, з якою мовою іноземець може переплутати 

українську? (З італійською. Ці мови найбільш близькі за 

енергетикою, вібраціями, емоційністю звучання, співучістю і красою) 
4. Закінчити прислів`я. 

- Яке коріння, таке й…(насіння). 

- Хотів зробити спішно, а вийшло…(смішно). 

- Зерно розсипав – збереш, сказав слово – не …(вернеш). 

- Людина без друзів, мов дерево…(без коріння). 
5. Група поділяється на дві команди: одна малює фразеологізми, 

а інша відгадує і пояснює: 

- Від горшка 2 вершка (маленький) 

- Ворон лічити (байдикувати) 

- На голках сидіти (переживати за що-небудь) 

- Нагріти руки (збагатитися) 

- Посадити в калошу (незручне становище) 

- Як кіт наплакав (мало) 

- Прикусити язика (замовкнути) 
6. «Редактор» (потрібно правильно сказати українською): 

- Не сиди на полу (підлозі); 

- Самий кращий малюнок (найкращий); 

- Хрустальний світильник (кришталевий); 

- Я не получаю газет (не отримую); 

- Грошовий перевод (переказ); 

- Приймати участь (брати участь); 

- Дошка об`яв (дошка оголошень); 

- Тут нема печаті (печатки). 
7. Кожна мова має безліч запозичених слів, у тому числі й 

українська. Я пропоную вам слова іншомовного походження (пише 

на дошці), а ви знайдете українські відповідники. 

- Меркантильний (торгівельний, комерційний; своєкорисливий, 

пов`язаний з матеріальною вигодою). 

- Сентиментальний (надміру чутливий). 

- Фаворит (особа, яка користується чиїмсь покровительством). 

- Фоліант (товста книга великого формату). 

- Візаві (супротивник, підопічний; той, хто сидить навпроти). 

- Стилет (невеликий кинджал з тонким тригранним клинком). 

- Спонтанний (мимовільний, самодіючий). 

- Скептик (особа, що до всього ставиться з недовірою, у всьому 

сумнівається). 
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8. Скажіть одним словом: 

- кури не клюють (багато); 

- хоч око виколи (темно); 

- шкірити зуби (сміятися); 

- ведмідь на вухо наступив (глухий); 

- як грибів після дощу (багато); 

- як п яте колесо до воза (зайвий); 

- зарубати на носі (запам ятати); 

- розбити глек (посваритися). 

 
Конкурс V. Кухня 

1. Густий суп з пшона? (Куліш) 

2. Назвіть обрядовий весільний хліб, який символізував гідність, 

достаток, красу молодих на весіллі. (Коровай) 
3. Коли його випікали, це був справжній обряд, класти його 

можна було тільки на стіл. Ним зустрічали гостей, проводжали в 

дорогу. Люди вірили, якщо впаде на стіл, чекай на гостей. (Хліб) 
4. Який улюблений продукт українців? (Сало) 

Насправді батьківщина сала – не Україна, нею вважають Італію. 

Саме там, 3 тисячі років тому з`явилася ідея використовувати 

свинячий жир, як дешеву і калорійну їжу для рабів, що працювали на 

мармурових каменоломнях. 

У гробниці Тутанхамона був знайдений кусень сала у золотому 

ларці, обрамованому коштовним камінням. 
5. Який овоч символізував відмову дівчини на сватанні? 

(Гарбуз)  
5.1. Чому? (Доведена його заспокійлива дія на людський 

організм. Юнак, який отримав гарбуза, вимушений був пригоститися 

ним, в результаті чого інтерес до дівчини пропадав. Це було не 

образливо, а тактовно і мудро) 
6. Ведучий пропонує витягти картку з назвою української 

страви і розказати рецепт її приготування (борщ, узвар, кутя, 

вареники).  
7. Різаний або рваний шматок прісного тіста, зварений у супі? 

(Галушка) 
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Конукрс VІ. Культура, традиції 

1. Язичницький бог добра і кохання? (Лель)  
1.1. Якого птаха українці назвали на його честь? (Лелеку) 

2. На яке свято всі охочі шукають квітку папороті? (На Івана 

Купала) 
3. Цього птаха вважають одним з найшановніших в Україні. 

Якщо він в`є під чиєюсь стріхою гніздо, то це передвіщає щастя цій 

родині (Ластівка) 
4. Листя якого дерева вишивали жінки на сорочках своїх синів, 

щоб вони були міцними та сильними?  

(Дуба. До речі, сучасні дослідники нещодавно відкрили, що 

біоритми дуба збігаються з частотою биття людського серця)  
5. На яке свято зима йде туди, де було літо, а літо туди, дек була 

зима? (Стрітення) 
6. З якою метою українці прикрашали свій одяг вишивкою? (Для 

захисту від злої сили) 
7. На яке свято дівчата плетуть вінки і пускають на воду? (На 

Івана Купала).  
7.1. А для чого вони це роблять? (Це така ворожба, якщо вінок 

пливе добре, то дівка заміж піде, а якщо вінок крутиться на місті, то 

ще дівуватиме. Якщо відпливе вінок далеко і пристане до якогось 

берега, то туди дівка й заміж піде) 
8. Яке дерево садили українці, коли в сім`ї народжувалася 

дитина? (Якщо дівчинка, то садили дерево жіночого роду - калину, 

тополю, яблуню; а якщо хлопчик – дуб, явір, тощо) 
9. Який музичний інструмент козак називав своєю вірною 

дружиною? (Кобза) 
10. Найдовший духовий інструмент у світі також український. 

Як він називається? (Трембіта. ЇЇ довжина може сягати 4 м. А звуки 

цього інструмента чутні більш, як за 10 км) 

11. Звучить пісня Carol of the Bells або Ring christmas bells. З 

якої української пісні написана ця композиція? (Щедрик-ведрик) 
12. Скажіть, будь ласка, а що таке обереги? (Це наші давні і 

добрі символи. Може саме завдяки їм народ зумів зберегти від 

забуття нашу пісню, нашу історію, волелюбний дух)  
12.1. Розкажіть про ці обереги. 

Дідух – обжинковий хліб. Вважається, що в ньому перебувають душі 

померлих пращурів. Дідух сприяє добробуту господарів. 

Лялька-мотанка – символ жіночої мудрості. 
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Вишиванка – символ здоров я, краси, щасливої долі, родової пам яті, 

любові, святості. 

Хліб – Чому круглий? Як життєдайне сонце. 

Рушник – атрибут народних свят, весілля, хрещення, зустрічі та 

проводів гостей. Вішали на покуті. 

Писанка – яйце. Символ Всесвіту, за віруванням предків. 

         
Конкурс VІІ. «Вірю - не вірю» 

Ведучий пропонує учасникам твердження, а вони або 

погоджуються, або заперечують. 

 
1. Площа України більша, ніж сумарна площа Англії, Австрії, 

Бельгії та Данії (Так) 
2. Дівоча коса може витримати вагу 20 тонн (Так) 

3. Дніпро – найбільша ріка Європи (Ні, третя за величиною) 

4. Квіти чорнобривці родом з Америки (Так, але там вони 

дикорослі) 
5. Один з улюблених птахів українців – хто? (соловейко)  

5.1. А чи вірите ви, що солов`ї-самці першими прилітають із 

вирію, самі роблять гніздечко і співають веселі пісні. А потім 

прилітають самочки і за співом обирають собі пару (Так) 
6. Чи правда, що в Україні високо в горах виведено новий сорт 

кави, яка має назву «кава-кра»? (Ні) 
7. Чи вірите ви, що Кіммерія – це назва України, якою 

користувалися давні греки? (Так) 
8. Чи вірите ви, що територія сучасної України поділена на 25 

областей? (Ні, на 24) 
9. Чи вірите ви що у 20 столітті територія України не 

змінювалася? (Ні, перед 1941-м роком до України були приєднані 

західні області, в 1954 р. – Крим, частина Кубані відійшла до Росії) 
10. Чи вірите ви, що більшість областей України є 

прикордонними? (Так). З якими державами межує Україна? (Польща, 

Росія, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Біларусь) 
11. Що на українській 5-гривневій купюрі зображений Я. 

Мудрий? (Ні, а хто? І. Мазепа, а Мудрий – на 2-гривневій) 
12. Що Україна – одна з країн - засновників ООН? (Так. У 

розробці статуту ООН, який був підписаний у 1945 році, активну 

участь брали представники Української республіки). 
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«Зоряне сяйво Європи» 

Конкурсна програма 

 

Вступне слово ведучого. Європа розташована на заході 

європейського материка. Континент порівняно невеликий. Населення 

майже 800 млн.осіб, площа – 11,5 млн. кв. км. Але Європа – це не 

тільки територія від мису Нордкіна на півночі до мису Мароко на 

півдні, від Уральських гір на Сході до мису Рока на Заході. Європа – 

це один з головних центрів сучасної науки, техніки та технології. На 

долю європейців припадає більше половини світового національного 

доходу та більша половина промислового виробництва. 

Європа – це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні 

традиції європейських народів. Коли ми говоримо про благодійність, 

Європа тут лідер. 10 найнебайдужіших країн розташовані саме на 

цьому континенті. 

9 травня відзначається свято Європи. А з чим воно пов`язане і 

чому саме у травні? 

9 травня 1950 року у Парижі міністр закордонних справ Франції 

Робер Шуман закликав Францію, Німеччину та інші європейські 

держави об`єднати їх вугільну та сталеливарну промисловості. Ця 

подія мала стати чинником примирення у розвитку Європи, оскільки 

після Другої світової війни деякі країни були незадоволені 

результатами війни і нарощували збройний потенціал. 

Але тільки у 1993 році Європейське співтовариство ухвалило 

документ, завдяки якому ЄС отримав нинішній статус та вигляд. 

Давайте перевіримо, що ви знаєте про ЄС. 

                     
1. Девіз ЄС? («In Variete Concordia – згода у різноманітті») 

2. Скільки країн було засновниками ЄС? (6) 

3. Яку назву має гімн Європи і на чию музику його було створено? 

(Л. Бетховен «Ода до радості») 
4. Яке місто називають столицею об`єднаної Європи? (Брюcсель) 

5. Що є символікою банкнот євро? (вікна, ворота, мости) 

6. Чому на прапорі ЄС 12 зірок? (Символ завершеності та 

досконалості) 
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Конкурс «Показуха» 

Група поділяється на 2 або кілька команд, кожна з яких повинна 

показати європейську країну (Іспанію, Німеччину, Грецію, 

Великобританію) без слів, використовуючи жести, дії, предмети. 

 
Гра «галопом по Європі» 

1. Першу карту, на якій була зображена Європа, Азія та частина 

Африки склав давньогрецький вчений. Хто? (Ератосфен) 
2. Від якого слова походить слово «Європа»? (Від грецького 

«ереб», що означає «захід»)  

Або інша версія – Європою звали фінікійську принцессу. Європа 

з подругами гралася на березі моря. Зевс у вигляді білого бика викрав 

її і приніс на острів Кріт. Там Європа народила від Зевса 2 синів.  
3. Найбільше місто Європи? (Париж, там живе 12 млн. 

населення) 
4. Країна гейзерів та вулканів? (Ісландія. Це холодний і суворий 

край, де дивним чином поєдналися три стихії – лід, вода і вогонь. 

Острів Ісландія виник внаслідок вулканічної діяльності, тому значну 

його частину займають вулканічні плато і лавові поля. Вулканів тут 

налічується аж 200. Проте завдяки вулканічній діяльності Ісландія так 

багата на гарячі джерела та гейзери. Найбільший гейзер називається 

«Великий гейзер» і не має аналогів у світі. За годину він вивергає 220 

тонн гарячої води на 55-метрову висоту) 
5. Столиця Ісландії є одним з найчистіших міст світу. Це 

місто…(Рейк`явік) 
6. Яка країна відома своїми помідорними боями? (Іспанія) 

7. Найбільший півострів Європи, площею 800 тис. км²? 

(Скандинавський) 
8. Острів Великобританія відділяє від суходолу протока…(Ла-

Манш) 
9. Місто Лондон стоїть на річці…(Темзі) 

10. Найменша європейська країна…(Ватикан) 

11. Місто Париж стоїть на річці…(Сені) 

12. Найвищий водоспад Європи Бельбе висотою 866 м існує в 

країні водоспадів…(Норвегії. Так її називають за найбільше в Європі 

скупчення великих водоспадів) 
13. Ідеал жіночої краси в Західній Європі 15 століття? (Мона 

Ліза Леонардо да Вінчі) 
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14. Найвища вершина українських Карпат – гора…(Говерла) 

15. На річці Західна Двіна знаходиться столиця Латвії… (Рига) 

16. Найбільше море, що омиває Європу…(Середземне) 

17. Третя за довжиною річка Європи…(Дніпро) 

18. Вулкан Везувій знаходиться на півострові… 

(Апенінському. Це був день 24 серпня 79 року. Везувій тоді 

вулканом ніхто не вважав. То була звичайнісінька гора, тільки сама її 

верхівка наче зрізана. У ній росли дерева. Ніхто й не підозрював, що 

ця западина – залишки старого, засипаного вулканічного кратера. 

Катастрофа розігралася несподівано для всіх. Везувій прокинувся 

після багаторічної сплячки й почав діяти. Над ним з`явилася хмара 

незвичайних розмірів. Від безперервних вибухів усередині вулкану 

здригалася земля. Почали руйнуватися будинки. Незабаром з хмари 

на землю ринула маса гарячого попелу й чорного каміння. Море 

відступило від берега, місцями оголилося дно. Ясний сонячний день 

перетворився в лиховісну ніч – темна хмара заволокла все небо. 

Згодом стало світліше, та це було не денне світло, а заграва від 

розпеченої лави, що ринула з кратера. До речі, до нас дійшла 

розповідь очевидця цієї жахливої події Плінія молодшого, 

племінника відомого історика Древнього Риму Плінія старшого, який 

загинув того ж таки дня. 

Під час виверження Везувію величезні маси вулканічного 

попелу й пороху долітали до Риму, Єгипту. Сирії! Коли виверження 

припинилося, перед очима тих, хто врятувалися, постала страшна 

картина: від міст, розташованих біля підніжжя Везувію лишилися 

лише руїни. Три міста – Помпея, Геркуланум і Стабіл – геть засипані 

гарячим попелом і залиті потоками бруду. 

Через 17 століть одне з цих міст – Помпею – розкопали вчені. 

Перед ними відкрилося стародавнє поселення в тому вигляді, в якому 

його захопило виверження вулкану. Збереглися будинки, багато 

речей побуту, витворів мистецтва. Знайдені навіть скам`янілі римські 

страви. 

Вулкан – бог вогню і ковальської страви. 
19. Найвідоміші визначні місця Європи?  

(Парфенон в Афінах, побудований у 438 р. до н.е. Він є 

головною пам`яткою Афінського акрополю. У давньогрецьких 

містах-полісах акрополем називали укріплену частину, розміщену на 

узвишші. Парфенон називають «гімном» Давньої Греції й «красою 

простоти». Цей храм присвячений богині Афіні. Будівлю Парфенону 
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було споруджено з місцевого білого мармуру, але потім 

розфарбовано. На високому постаменті стояла 12-метрова статуя 

Афіни. Вона була виконана зі слонової кістки й золота. А в очницях 

були вставлені золоті сапфіри. 

Колізей у Римі. Він є одним з найвідоміших архітектурних 

споруджень у світі. Спорудження Колізею розпочалося в 72 році і 

завершилося у 80 році. Урочистості з нагоди відкриття Колізею 

тривали 100 днів. Билися один з одним 4 слонів, було вбито близько 9 

тисяч тварин, домашніх і диких. За час свого існування Колізей бачив 

багато чого: бої гладіаторів, полювання на хижих звірів, яких 

привозили з далеких країн, морські бої для проведення яких арена 

заливалася водою. І нарешті, Колізей був місцем мучеництва перших 

християн. А навіщо давні римляни влаштовували такі бої? Вони 

носили характер жертвоприношень богу війни Марсу. Спочатку 

гладіаторами були військовополонені і засуджені до страти. Закони 

Давнього Риму дозволяли їм брати участь у гладіаторських боях. У 

випадку перемоги на виграні гроші можна було викупити своє життя. 

В середньому Колізей міг вмістити близько 50 тисяч чоловік, але 

могло ввійти до 70 тисяч. 

Ейфелева вежа в Парижі. Вона була зведена до Всесвітньої 

виставки 1889 р., присвяченої 100-річчю Великої Французької 

революції. Французи вирішили здивувати сучасників, побудувавши 

споруду, якої ще світ не бачив. Висота її 320 метрів. Кожні 7 років її 

перекрашують. За час свого існування вежа змінювала кольори від 

яскраво-червоного до коричневого. Щоб її пофарбувати треба 60 тонн 

фарби. 

Пізанська вежа в Італії. В 11 столітті почалося будівництво 

Пізанського собору, а в 12 столітті почалося спорудження дзвінниці. 

Керував будівництвом Бонаніо. Збудувавши 11 метрів, він побачив, 

що дзвіниця відхилилася від вертикалі на 4 см. Як ви думаєте, що він 

зробив? Він утік з міста. Періодично її намагалися добудувати. Коли 

за справу взявся архітектор Томазо Пізано, відхилення вежі було вже 

92 см. Щоб зменшити нахил, архітектор збільшував висоту поверхів 

збоку нахилу: він ніби відхиляв вежу у зворотному напрямку. Таким 

чином через 164 роки будівництво було завершено. Існують різні 

припущення чого вона падає. Можливо, перший архітектор схибив з 

фундаментом. У будь-якому випадку історія цієї дзівінниці є цікавою 

і повчальною. 

Стоунхендж в Англії, Венеціанські канали). 



17 
 

20. А як ви вважаєте, кенгуру в дикій природі Європи живуть? 

(Так, їх можна знайти в Шотландії та Англії, невелика група живе 

біля Парижа. З`явилися вони тут внаслідок того, що деякі тікали з 

зоопарку і розмножувалися) 
21. Країна, в якій знаходиться географічний центр Європи? 

(Україна) 
22. Батьківщина Олімпійських ігор? (Греція) 

23. Автомобіль, на емблемі якого зображений лев? («Пежо») 

24. Найулюбленішим напоєм німців є… (Пиво) 

25. Яка країна славиться виробництвом годинників? 

(Швейцарія) 
26. В якій країні було виведено породу собак, що 

характеризуються хоробрістю і вірністю? Її називають вівчаркою. 

(Німеччина) 
27. Найвідоміший годинник Лондона (Біг-Бен) 

28. Яка письменниця вигадала Карлсона? (Астрід Ліндгрен, 

шведська письменниця) 

 
Конкурс «Чорний ящик» 

Учасникам пропонується відгадати предмет, що знаходиться в 

чорному ящику за характеристикою ведучого. 

 
1. Улюблений напій англійців? (Чай) 

2. Це, крім піци, найбільш типова страва італійської кухні 

(Спагетті) 
3. Книга про лицаря-невдаху, історію якого розповів іспанський 

письменник? («Дон Кіхот» Сервантеса) 
4. Цю книгу написав французький письменник про світ 

дорослих і світ дітей, про рослини добрі і злі, про маленьку, чарівну, 

трохи примхливу квітку, яка виросла на маленькій планеті, про 

хлопчика, який дружив з нею, про лиса, якого привчив цей хлопчик? 

(А. Сент-Екзюпері «Маленький принц») 
5. В Австрії існує одна корчма, якій вже 400 років, її господар, 

згідно традиції, відрізає елемент одягу у всіх, хто з`явиться у його 

закладі. Відрізаний предмет прибивають до стіни. У величенькій 

колекції корчми можна знайти навіть ті, що належать полісменам, які 

прийшли не відпочивати, а працювати. Що це за предмет? 

(Краватка) 
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6. Це винахід німецького мандрівника Мартіна Бехайма, за 

допомогою якого ми можемо подорожувати морями і країнами, на 

жаль, віртуально. Що це? (Глобус)  

 
Конкурс «Сусіди» 

1. Скільки країн має спільний кордон з Україною? (7) 

2. Символами цієї країни є береза, балалайка, 

матрьошка…(Росія) 
3. Символами цієї країни є бульба, льон, зубр, ліс…(Білорусь.  

В Білорусі знаходиться найбільший давній ліс у Європі – це 

Біловезька пуща, у якому налічується майже 2 тисячі дерев-велетнів. 

Білорусь – це домівка найбільшої тварини в Європі - зубра.  
3.1. А який овоч є символом Білорусії? Картопля (бульба), саме 

тому в народній розмовній мові, білорусів називають «бульбашами». 
4. Країна відома косметикою, «краківською ковбасою», посідає 

третє місце в Європі з виробництва свинини? 

(Польща. Слово «польща» походить від назви племені «поляни», що 

означає «люди, що живуть у відкритих полях», хоча ліси у Польщі 

вкривають майже третину території. Щороку навесні Польща 

зустрічає лелек, які в`ють багаторічні гнізда на стовпах та дахах 

будівель. Приблизно чверть всіх білих лелек у світі живе в Польщі) 
5. Країна славиться взуттям, текстилем, шкіряними виробами, 

пивом. Донедавна була складовою іншої країни. Тепер має статус 

незалежної республіки?  

(Словаччина. До речі вважається, що у Словаччині виробляється 

найбільше хокейних шайб у світі, бо словаки дуже люблять хокей. 

Один з найоригінальніших пам`ятників на планеті знаходиться в 

Словаччині. Це пам`ятник сантехніку Чуміл у Братиславі. «Чуміл» в 

перекладі означає «спостерігач», «роззява». Хоча він і зображує 

сантехніка, але насправді Чуміл нагадує жителям Братислави, що під 

час Другої світової війни їхні предки змушені були ховатися від 

бомбандирування в міській каналізації) 
6. Відома автобусами «Ікарус», славиться вирощуванням 

фруктів та овочів, виробництвом консервів з них. Серед особливостей 

– найбільше озеро Центральної Європи – Балатон.  

(Угорщина. Це одна з найдавніших країн Європи. Угорщина – це 

«гарячий ключ Європи». В країні понад 500 унікальних термальних 

джерел. 
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Угорським вівчаркам - комондорам понад тисячу років! За місцевою 

легендою, перший комондор народився від вовка і вівці – унікальна 

шерсть собаки навіює ці асоціації. Величезний комондор зовсім не 

нагадує інших собак. Його особлива ознака – скручена в дивовижні 

джгутики шерсть, яка сягає 27 см. Іноді навіть здається, що на землі 

лежить килим. 

До речі, кубик Рубіка, кулькова ручка, теорія водородної бомби, язик 

програмування Бейсик – всі ці широковживані речі були винайдені 

угорцями) 
7. Серед особливостей – Трансільванські Альпи і вихід до 

Чорного моря? (Румунія)  
7.1. Як називається столиця Румунії? (Бухарест. Названо на 

честь Букура, але хто такий Букур? Чи то принц, чи то злочинець, чи 

то пастух. Все залежить від того, в яку легенду ви вірите. В 

румунській мові слово «букур» означає «радісний», «задоволений». З 

чим асоціюється ще Румунія? З графом Дракулою. Брем Стокер 

перетворив у своєму романі Цепеша Дракулу на вампіра, насправді, 

він був звичайним румунським принцем, який обожнював знущатися 

над своїми ворогами – саджав їх на палю і дивився, як вони 

помирають. 

Ще цікавинка – нові румунські гроші – леї виготовлені з 

полімеру, що не тоне у воді. Їх також дуже важко перегнути, вони 

легко мнуться і не рвуться) 
8. Ця країна входила раніше до складу СРСР. Славиться винами, 

виноградом, соками. По її території протікає ріка Дністер. Столиця – 

Кишинів?  

(Молдова. Молдавани дуже шанобливо ставляться до води. Вся 

територія країни всіяна величезною кількістю джерел. Місцеві жителі 

біля кожного джерела споруджують зручні лавки, навіси, альтанки. 

Джерела є візитівкою Молдови) 

 
Європейські асоціації 

Ведучий називає кілька назв, а учасники повинні відгадати 

країну, з якою вони пов`язані. 
1. Дунай, вальс, Альпи, Відень… (Австрія) 

2. Рембрандт, вітряки, тюльпани, Амстердам…(Голандія) 

3. Океан, лід, вулкани, Рекйк`явік…(Ісландія). Близько 12% 

території Ісландії вкрито льодовиками. Через нестачу тепла та 
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родючих грунтів Ісландія майже цілком позбавлена рослинності: тут 

ростуть лише гриби, мохи та лишайники, трави вкривають лише 

узбережжя країни. Кількість сонячних днів не перевищує 20 на рік. 
4. Гомер, оливи, Геракл, Афіни… (Греція) 

5. Балтійське море, озера, Суомі, Гельсинкі… (Фінляндія) 

6. Тумани, Шерлок Холмс, королева… (Великобританія) 

7. Нотр-Дам, Д`артаньян, Луара… (Франція) 

8. Корида, танго, кастаньєти, фламенко… (Іспанія) 

 
Знамениті люди Європи  

Ведучий називає відомих європейців, а учасники розповідають 

про їх рід занять та досягнення.  

1. Марко Поло? (відомий мандрівник, більш як 600 років тому 

здійснив подорож через Азію до Китаю і повернувся назад, італієць) 
2. Рембрандт? (Голландський художник: «Нічна варта», 

«Даная», «Повернення блудного сина») 
3. Вінсент Ван Гог? (Голландський художник: «Соняхи», 

«Автопортрет», «Іріси») 
4. Людвиг Ван Бетховен? (Німецький композитор) 

5. Фредерік Шопен? (Польський композитор та піаніст) 

6. Астрід Ліндгрен? (Шведська письменниця: «Карлсон, який 

живе на даху», «Пеппі Довгапанчоха») 
7. Сальвадор Далі? (Іспано-американський художник – 

сюрреаліст. Його вважали диваком і оригіналом. Одного разу він 

з`явився на балу на свою честь, прикрасивши капелюх протухлим 

оселедцем, зійшов з корабля, тягнучи на голові багатометрову 

хлібину, яку спекли заради такого випадку, вкинув у фарбу морську 

зірку, а потім пустив її повзати по холсту і запевняв присутніх, що 

вони присутні при народженні шедевру. 

Створюючи свої численні картини, він грав з глядачем, пропонуючи 

розгадати символи, або знайти зображення, які виникають з 

поєднання відокремлених фігур. 

Однак у картині «Лебеді, які відображаються у слонах» Далі комбінує 

обидва типи у віртуозній іллюзіоністічній виставі. Лебеді й три 

засохлих дерева, відбиваючись у воді, приймають вигляд слонів, 

причому, якщо повернути картину догори ногами, слони 

перетворюються на лебедів, і навпаки. М'які, слизькі поверхні 

предметів та їх корчоваті форми (навіть хмари здаються живими 
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істотами) створюють незатишну атмосферу, дивно контрастує з 

прозаїчною фігурою людини, яка бездіяльно стоїть.  

«Тайна вечеря» — картина написана у 1955 році за мотивами фрески 

Леонардо да Вінчі.
 

В центрі великого горизонтального полотна 

зображений Христос в трьох іпостасях: як син, що зійшов на Землю, 

але потім помічаємо, що він зовсім не сидить за столом, а занурений 

по пояс у воду – тобто хрестився водою, чи духом святим, тим самим 

втілюючи другу іпостась трійці, а над ним примарно підноситься 

чоловічий торс, ніби частина композиції «Піднесення» - повернення 

до Бога-отця. Рисами обличчя Христос схожий на дружину і музу 

художника - Галу. Апостоли зображені в позах сплячих. Приміщення 

- в стилі модерн чи хай-тек із великими скляними вікнами, стіл - із 

кам'яних плит. 
8. Зігмунд Фрейд? (Австрійський психіатр, відкрив таке поняття, 

як психоаналіз) 
9. Ісаак Ньютон? (Англійський вчений –геніальний фізик і 

математик, відкрив механізм роботи гравітації. В 1755 році в 

Кембріджі встановили його мармурову статую з написом «Той, який 

перевершив розумом людський рід». Цікаво, що навчався він 

поганенько, зате науковими дослідженнями займався так захоплено, 

що його кіт дуже розтовстів. Бо постійно доїдав обід Ньютона, або 

з`їдав його ще до того, як господар приходив обідати) 
10. Мартін Бехайм? (Німецький географ і мандрівник, створив 

перший глобус) 
11. Гораціо Нельсон? (Найуславленіший англійський 

полководець) 

 
Конкурс «Спортивний» 

Ведучий називає футбольні команди, а учасники - країну. 

«Порто»   - Португалія 

«Барселона»  - Іспанія 

«Мілан»   - Італія 

«Ліверпуль»  - Англія 

«Ювентус»  - Італія 

«Марсель»  - Франція 

«Борусія»  - Німеччина 

«Фіорентіна»  - Італія 

«Гетеборг»  - Швеція 
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«Неймовірні факти про світ» 
Мозкодром 

 
Ведучий. Шановні друзі, сьогодні ми запросили вас на 

мозкодром під назвою «Неймовірні факти про світ». Вас очікує 

багато цікавої інформації і водночас потрібно буде напружити мізки, 

бо мозкодром – змагання.  

Наш світ великий, різноманітний і неймовірно цікавий. Багато 

речей і явищ у ньому викликають подив і захоплення. І ми 

поговоримо з вами про цей світ, здебільшого з географічної точки 

зору. А почнемо, як годиться, з історії географії. 

 
Конкурс «Історичний» 

1. Кілька століть тому п`ять кораблів під командуванням 

відважного португальського мореплавця відправились у першу 

навколосвітню подорож. Плавання було надзвичайно небезпечним. 

Назад до Іспанії повернувся лише один корабель. З 265 чоловік 

екіпажу на батьківщину повернулись лише 18 моряків. Хто був цей 

мореплавець. (Фернан Магелан) 
2. Цей давньогрецький мислитель багато мандрував, побував 

також у Скіфії, біля Каспійського моря, в Африці, описав життя і 

традиції невідомих народів. Його називають «батьком історії». 

(Геродот) 
3. На трьох кораблях у 1498 році генуезький мореплавець плив 

океаном на захід, намагаючись дістатись Індії та Китаю. На 70-й день 

моряки побачили землю. Так була відкрита Америка. Але до кінця 

життя мореплавець вважав, що відкрив Індію. Як його ім`я? 

(Христофор Колумб) 
4. Цей океан назвали давні греки на честь людей, які жили в 

високорозвиненій державі. Потім ця держава безслідно зникла в 

морській безодні. Який це океан? (Атлантичний) 
5. Це найдавніша тварина нашої планети. Вона існувала 300-400 

млн. років тому. Її чотири плавці нагадують кінцівки земноводних. 

(Латимерія) 
6. Цей відомий капітан усе життя потерпав від морської 

хвороби. І досі він лишається символом британського флоту. Загинув 

у Трафальгарській битві. (Адмірал Нельсон) 
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Відеоконкурс 

Учасникам конкурсу пропонується зображення об`єкту, яке 

потрібно відгадати 
1. Острів, який має форму риби з плавниками на карті?             

(о. Сахалін) 
2. Це дерево називають в Африці сторожем африканських саван. 

(Баобаб) 
3. Яку частину світу зобразив письменник на своєму малюнку? 

(Африку. А. Сент-Екзюпері «Маленький принц») 
4. Країна – виробник цього автомобіля. («Вольво». Швеція) 

5. Оптичне явище, яке виникає в пустелі. (Міраж) 

6. Символ готичної архітектури. Зводився протягом 12 -13 ст. 

Його описав у своєму романі відомий французький письменник.  

(Собор Паризької Богоматері) 
7. На цьому острові у Тихому океані стоять гігантські статуї від 

4 до 10 метрів у висоту, вага 20-90 тон. (Острів Пасхи) 
8. Це загадкове святилище стоїть у чистому полі. Багато каменів 

оброблені за допомогою тих прийомів, що використовувалися у 

Древньому Єгипті і на острові Кріт. У якій країні знаходиться це 

святилище і яку воно має назву? (Стоунхендж у Англії) 
9. 300 тисяч солдатів, до мільйона селян і в`язнів трудилися на 

будівництві цієї споруди, яка стала найкращим захистом від 

кочівників – монголів. Де знаходиться ця споруда і як називається? 

(Велика китайська стіна) 
10. З цим архітектурним дивом пов`язана романтична історія 

кохання правителя імперії Великих Моголів Шах Джахана і його 

дружини Арджуманд Бану. З нею він щасливо прожив 19 років, але 

під час народження 14-ї дитини вона померла. Горе правителя було 

безмежним. І він збудував своїй коханій усипальницю, якої ще не 

бачив світ. Де вона знаходиться і яку має назву?  

(Тадж-Махал у Індії) 

 
Географічна вікторина 

1. У якій річці водиться риба «піранья»? (Амазонка) 

2. В перекладі з мови аборигенів назва цієї тваринки звучить як 

«не п`ю води». Що це за тваринка? (Коала) 
3. Великий острів біля берегів Африки? (Мадагаскар) 

4. Море флібустьєрів? (Карибське) 

5. На якому материку живе єхидна? (Австралія) 



24 
 

6. Найпоширеніша рослина американських пустель? (Кактус) 

7. Де на земній кулі найбільше сонячних днів?  

(Пустеля Сахара. 4300 годин на рік, 12 годин щоденно) 
8. Назва цієї річки Північної Америки в перекладі з індійської 

мови означає «гуркотлива річка». На ній знаходиться дуже відомий 

водоспад. (Ніагара) 
9. Материк, який є головним постачальником айсбергів в океані. 

(Антарктида. Розміри їх дуже різні. Є гіганти довжиною 120 км, 

висотою 30 м.) 
10. Кого необхідно боятися у водах Нілу? (Крокодилів) 

11.Чого прагне кожен мандрівник у Сахарі? (Досягти оази) 

12. На берегах якої річки розміщується столиця Великої 

Британії? (Темзи) 
13. У столиці якої країни знаходиться Ейфелева вежа? (Франції) 

14. Дикі африканські коні, на яких полюють через міцну, 

красиву шкіру. (Зебра) 
15. Прилад для визначення сили вітру? (Флюгер) 

 
Пекельна кухня 

Атрибутом конкурсу є червона каструлька, в якій знаходяться 

предмети – відповіді на запитання ведучого. 

 
1. Китай займає друге місце в світі з виробництва цього 

продукту. (Чай) 
2. Санта-Клаус завжди зображується одягненим у червоне і біле. 

До 1930 року художники малювали його в одязі будь-якого кольору. 

Але одна компанія, яка випускає безалкогольні напої і чиїми 

кольорами є червоний і білий, витратила чимало грошей, щоб 

переконати художників, що Санта повинен бути саме таким. Що це 

компанія? (Кока-кола) 
3. Це було вперше створене в Китаї. У середні віки в Європі 

воно використовувалося на морських кораблях, причому, від поглядів 

людей його приховувала спеціальна оксамитова хустинка. Дивитись 

на нього могли тільки капітан корабля і штурман, а торкатися його 

ніхто не мав права, бо вважалося, що від дотику він псується. Що це? 

(Компас) 
4. Уперше це, як вважають археологи, застосовували давні 

єгиптяни, щоб не падати на пухкій землі. Використовували це і 

кочівники Азії, і французькі офіцери епохи барокко. В Європі це 
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ввела в моду в 1533 році Катерина Медічі під час весілля з герцогом 

Орлеанським, щоб приховати якийсь, на її думку недолік. Який саме? 

І за допомогою чого? (Маленький зріст. Туфлі на високих підборах) 
5. Надвечір загін іспанських завойовників, що вже кілька днів 

брів схилами Анд, натрапив на невелике поселення Тубільці, які вже 

знали про жорстокість конкістадорів, покинули свої житла, взявши 

нехитрі пожитки. Це трапилось в Перу, під час завоювання іспанцями 

Латинської Америки конкістадори натрапили на покинуте селище. 

Зголоднілі іспанці кинулися в пошуках їжі. Та в хижах нічого 

їстівного не було. Один з них знайшов, правда якісь дивні жовтуваті 

горішки. Голод – не тітка, зважився, таки, і скуштував. Горішки 

здалися напрочуд смачними, і вже за мить ними ласував весь загін. 

Сталося це в Південній Америці, у 16 ст., а жовтуваті горішки були 

не що інше, як… (картопля) 
6. Перше знайомство людини з цією рослиною відбулося у 

верхів`ях Нілу. Перші землероби почали збирати зерно цієї дикої 

рослини і вживати його в їжу. Зараз його вирощують в багатьох 

країнах світу. Це один з основних продуктів харчування народів Азії. 

(Рис) 

 
Віриш чи ні? 

1. Що Африка найспекотніший континент світу? (Так) 

2. Що в Бразилії населення спілкується бразильською мовою? 

(Ні, португальською) 
3. Що в Австралії немає вулканів (Так) 

4. Чи правда, що дитинча кенгуру народжується розміром з 

яблуко? (Ні, розміром з волоський горіх) 
5. Чи правда, що в Австралії немає мавп? (Так) 

6. Що Бермудський трикутник знаходиться в Тихому океані?  

(Ні, в Атлантичному) 
7. Що найбільша за площею європейська країна, це Росія?  

(Ні, Україна) 
8. Що найсухіша пустеля світу – це Атакама? (Так) 

 
Най, най, най… 

1. Наймілкіше море світу? (Азовське) 

2. Найдовша річка світу? (Ніл) 

3. Найвищі гори світу? (Гімалаї) 

4. Найвідоміший вулкан Землі, він же і найвищий? 
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(Везувій. Знаходиться на березі Неаполітанської затоки. У серпні 79 

р. до н.е. стало катастрофічне виверження вулкану. Тоді загинуло 

близько 30 тисяч людей) 
5. Найбільший острів світу? (Гренландія в Північній Америці. Він 

майже в 10 разів більший за Великобританію. Понад 80% поверхні 

вкрито потужним шаром криги) 
6. Наймогутніша тепла морська течія? (Гольфстрім) 

7. Найбільша тварина, яка мешкає у воді.  

(Синій кит, довжина 30 м, вага 120 т. Дитинча вагою 2 тони) 
8. Найбільша тварина, яка мешкає на Землі?  

(Африканський слон. Довжина до 7 метрів разом з хоботом і 

хвостом. Вага самця до 5 тон, самки до 3 тон) 
9. Найчисленніша нація світу? (Китайці, 22% світового 

населення) 
10. Найбільші запаси прісної води? (Льодовики Антарктиди. 

Якби ці льоди розтанули, то рівень світового океану піднявся б на 40 

метрів. Під водою б опинилося багато міст світу) 

 
Відгадайте країну 

1. О! Країно! Далека й така таємнича. 

     Де сонце щодня виринає з пітьми,  

     Де сакура квітне поблизу гір мальовничих. 

                          (Мацуо Басе про Японію) 
2. По території цієї держави протікає найдовша річка світу. На 

території цієї держави в давнину була дуже розвинена цивілізація. Ця 

держава знаходиться на африканському континенті. (Єгипет) 
3. Цю країну називають країною – банкіром. (Швейцарія) 

4. У цій країні було винайдено гороскоп. Вже 25 століть жителі 

цієї країни дуже цінують вчення філософа Конфуція. (Китай) 
5. Країна льоду і вогню. (Ісландія) 

6. Країна, чия національна кухня славиться ковбасками та 

сосисками. (Німеччина) 
7. Країна розташована в Північній Європі. Батьківщина Малюка 

та Карлсона. (Швеція) 
8. Батьківщина ацтеків та майя. Постачальник телевізійних 

мильних опер. (Мексика) 
9. Федеративна республіка в Південній Америці. Асоціюється з 

карнавалами, футболом, річкою Амазонкою. (Бразилія) 
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Ведучий. На мій погляд – подорожі, це те, на що варто 

витрачати гроші і час. Можна подорожувати віртуально, читаючи 

книжки. Є письменники, які мандрують світом, а потім все це 

описують в книжках. Серед них молодий український письменник 

Максим Кідрук. Разом зі своїм другом з Чехії здійснив подорож на 

острів Пасхи. Це була надзвичайно шалена, смішна і дуже 

пізнавальна пригода. Нам вона так сподобалась, що бібліотекар 

створила буктрейлер за книгою Макса Кідрука «Подорож на Пуп 

Землі», який ми зараз подивимося.               

               

 

 

 

 

Використані джерела інформації: 

 

 1. Все про все в запитаннях та відповідях : інтерактивна 

енциклопедія. – К. : Махаон-Україна, 2012. - 160 с. 

 2. Клімов А.А. Чудеса світу : ілюстрована енциклопедія для 

дітей / Андрій Анатолійович Клімов. – Харків : Веста : Ранок, 2004. – 

128 с. : ілюстр. – (Я пізнаю світ). 

 3. Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. 

Випуск 1 / уклад. Є. І. Науменко. – Харків : Основа, 2012. – 171 с. 

 4. Стражний, О. Український менталітет. Ілюзїі-Міфи-

Реальність / Олександр Стражний. – К. : Книга, 2008. – 368 с. 

 5. Слободянюк, О. «День Європи» в школі : сценарій виховного 

заходу / О. Слободянюк // Всесвітня література в середніх навчальних 

закладах. – 2008. - № 7-8. – С. 8 - 11. 
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Комунальний заклад 

«Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» 

Запорізької обласної ради 

просп. Соборний, 210; м. Запоріжжя; 69037 

 

Тел./факс: (061) 224-07-28; 224-07-29 

 

Ел.пошта: younglib.zp@ukr.net; oub-zp@online.ua;  

younglib.zp@gmail.com  
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