
Сценарій  

проведення інтелектуально-розважальної гри  

«Я люблю Україну»  

(в режимі он-лайн) 

 

Пропоную розробку проведення інтелектуально-розважальної гри «Я 

люблю Україну» для дітей віком 10-12 років в режимі онлайн.  

Завдяки участі в грі, діти зможуть розширити свої знання з української 

мови, звичаїв та традицій нашого народу, ознайомитися  із відомими людьми та 

пам’ятками України.  

Під час проведення гри онлайн потрібно поділити дітей на команди та 

визначити капітана команди. Потім ставити запитання командам по черзі та 

фіксувати правильні відповіді. Обов’язково коментувати відповіді, щоб 

збагатити знання дітей та зацікавлювати їх пізнавати Україну.   

 

Завдання №1 «Розминка» 

 

1. Коли святкують День українського козацтва?  

2. Назва якого міста пов’язана з іменем відомого українського поета?   

3. Назва якого міста пов’язана з назвою царя звірів?  

4. Місто, що знаходиться за порогами Дніпра?  

5. Рік проголошення незалежності України?  

6. Хто зображений на купюрі номіналом 200 гривень?  

7. Назвіть прізвище першого космонавта України  

8. Назвіть державні символи України  

9. Яке свято ми відзначаємо 28 червня ? 

10. Який український твір перекладено 147 мовами світу? 

11. Розмова двох осіб… 

12. Скільки букв в алфавіті української мови?  



 

Завдання №2 «Відомі люди» (презентація №1) 

 

На екрані кожній команді по-черзі висвітлюються фото відомих людей 

України. Завдання гравців відгадати хто вони. Правильна відповідь – 1 бал. 

 

Завдання №3 «Пояснення слова» 

 

Команди повинні вибрати із запропонованих варіантів той, що є правильним 

тлумаченням слова. Правильна відповідь – 2 бали. 

1. Спічрайдер: 

А. Людина, яка складає промови 

Б. Той, хто розробляє райдери для зірок 

     В. Друга назва ярмарку. 

2. Дайжест: 

А. Давня назва поштаря. 

Б. Короткий виклад 

В. Модний діджей 

3. Дзумбалик : 

А. Пам’ятник видатній людині 

Б. Предмет праці  

В. Дитячий (дівочий) головний убір 

4. Фоловер: 

А. Дописувач у соціальних мережах 

Б. Вид риби 

В. Людина в окулярах 

 

 



Завдання № 4 «Ми знаємо Україну» (презентація №2) 

 

На екрані висвітлюється картинки із визначними місцями України. 

Наприклад: Хотинська фортеця, Києво-Печерська лавра, Камянець-

Подільська фортеця, Театр імені О.Кобилянської і т.д. Командам потрібно 

назвати, що зображено на картинці. Правильна відповідь – 1 бал. 

 

Завдання №5 «Так чи ні» 

 

Командам по черзі ставляться питання, на які слід відповідати «так» чи 

«ні». Кожна правильна відповідь – 1 бал. 

1. Площа України більша, ніж сумарна площа Австрії, Бельгії, Данії, 

Португалії і Швейцарії ?  

2. Дніпро – найбільша річка Європи?  

3. Тернопільська область є найменшою за розміром серед всіх областей 

України?  

4. Дівоча коса може витримати вагу 20 тонн?  

5. В Україні проживає стільки ж людей, скільки у Польщі, Чехії, Словаччині 

та Угорщині разом узятих? 

6. Квіти чорнобривці родом з Америки?  

7. В Україні проживає найвища людина в світі? 

8. Чи правда, що на купюрі номіналом 50 гривень зображено Михайла 

Грушевського?  



9. Чи вірити, що географічний центр Європи знаходиться в Україні? 

10. Чи вірите ви, що Ярослав Мудрий запровадив християнство та охрестив 

народ Київської Русі?  

Любі діти, нехай у вашій душі завжди живе щире українське слово… і 

ніколи не згасає бажання знати історію, звичаї, традиції свого народу та імена 

відомих українців. І можливо, колись ваші імена також засяють на небосхилі 

відомих українців. 

 

Завідуюча відділом організаційно-масової роботи Н. Боднарюк 

 


