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Тема: У пошуках скарбів 

Мета: формувати навички навчально-пізнавальної, інформаційної та комунікативної 
компетенцій; розвивати творчий потенціал учнів,вміння орієнтуватися в різноманітних 
ситуаціях, спілкуватися з учасниками квесту; працювати в команді,підвищити мотивацію 
до вивчення хімії та біології. 

Правила гри 

У квесті беруть участь ІІІ курсів, які цікавляться хімією та біологією, полюбляють 
головоломки, ребуси, таємниці 

1. Грають 4 команди по 4 чоловіка. 

2. Команда, подаючи заявку на участь в грі, автоматично приймає ці правила і 
зобов'язується неухильно їх виконувати.(додаток 1) 

3. Команди виконують завдання в приміщенні ліцею. 

4. Під час гри командам потрібно знайти певне місце –«точку»(розгадати 
загадку(додаток 3) і там виконати завдання. Щоб це зробити, їм потрібно не тільки добре 
і швидко міркувати, але ще вміти діяти чітко і злагоджено. 

5. У кожній «точці» командам видається завдання, якщо ви вірно розгадуєте його за 
відведений час, то одержуєте завдання, в якому зашифровано номер чи назву кабінету, в 
якому вам дадуть наступне завдання. Усі завдання видаються в запечатаних конвертах. 

6. Кожна команда має маршрутний лист, в якому зазначаються успішно пройдені 
випробування. Записи в маршрутному листі виконує черговий на відповідній «точці» 
модератор.(додаток2) 

7. Перед початком гри всі засоби зв'язку, в т.ч. мобільні телефони, здаються організатору 
гри. Укапітана залишається лише один заряджений мобільний телефон для екстреного 
зв'язку.  

8. Членам команди необхідно мати ручки і чисті аркуші паперу. 

9. Гра ведеться чесно, без підказок. 

10. Переможницею вважається команда, яка першою виконає всі завдання і досягне 
фінішу. 

11.Тривалість гри – 1 год. 

За перемогу у квесті змагаються команди 

 

 

 

ДИНАМІТ 

ДЕВІЗ: назад – ні, в сторону – ні, тільки 
вперед і разом! 

ЕЛЕКТОРНИ 

ДЕВІЗ: хоч ти лопни, хоч ти трісни, 
електрони на першому місці! 



1" точка"
кабінет

№41
2" точка"
кабінет

№42

3" точка"
кабінет

№33

4" точка"
кабінет

№44

5" точка"
кабінет

№15

6 "точка" 
кабінет №14

7 "точка" 
кабінет №12

8 "точка" 
кабінет №34

 

Слово від організаторів гри 

Наш квест  проводиться у рамках проведення тижня біології та хімії. 

Любі друзі, вітаємо вас на початку цікавої пригоди. 

Якщо вам подобається хімія та біологія, ви спостережливі та любите дізнаватися більше 
про  оточуючий світ, то нам по дорозі! Робота вкоманді  при проходженні нашого квесту 
зуміє розкрити усі ваші таланти. 
 
                                          Бажаємо успіху! 

11.00.-Лінійка.Представлення команд.  

Вступний інструктаж для учасників квесту. 

11.15.-старт  гри. 

МАРШРУТ  КВЕСТУ 

 

 

 



Маршрут для команди №1 

 

 

Маршрут для команди №2 

 

 

Маршрут для команди №3 

 

Маршрут для команди №4 

 

 

«Точка 1»-кабінет №41 
Вправа «Шифрувальник» 

Завдання: Учні отримують аркуш з висловом, текст яких зашифрований. Вислів 

зображений у вигляді набору цифр, кожна з яких означає літеру, яка знаходиться в 

українському алфавіті під даною цифрою. 

 

к.№41 к.№14 к.№44 к.№33 к.№12 к.№34 к.№42 к.№15

к.№15 к.№44 к.№34 к.№12 к.№42 к.№33 к.№41 к.№14

к.№42 к.№15 к.№14 к.№34 к.№33 к.№12 к.№44 к.№41

к.№12 к.№41 к.№15 к.№42 к.№14 к.№44 к.№33 к.№34



А - 1 Б - 2 В - 3 Г - 4 Ґ - 5  Д - 6 Е - 7 Є - 8 Ж - 9 З – 10 

И - 11 І - 12 Ї - 13 Й - 14 К - 15 Л - 16 М - 17 Н - 18 О - 19 П - 20 

Р - 21 С - 22 Т - 23 У - 24 Ф - 25 Х - 26 Ц - 27 Ч - 28 Ш - 29 Щ - 30 

Ь - 31 Ю - 32 Я - 33        

 

«20-7-21-29-7  4-21-24-6-18-33  17-12-9-18-1-21-19-6-18-11-14  6-7-18-31  20-19-21-19-13-

24-17-18-18-33  10  3-12-16-12-18-25-12-15-19-3-1-18-11-17-11.» 

«Перше грудня – міжнародний день порозуміння з ВІЛ-інфікованими .» 

(За правильно виконане завдання команда отримує літеру Б.) 

«Точка 2»-кабінет №42 

Вправа «Хімічні загадки» 

Мова загадки точна і лаконічна, загадка має серйозне пізнавальне значення. Будучи за 
своєю формою не простим, буденним, а хитромудрим поетичним описом, загадка 
досліджує кмітливість, оригінальність мислення, розвиває уяву, розкриває очі на 
поетичну красу і багатство навколишнього світу, вчить помічати красу звичних і 
буденних сторін дійсності. 
Отже, завдання – розгадати хімічну загадку. 
 

Я метал м'який, та знайте: 

До води не підпускайте, 

Бо у неї опущусь, 

До поверхні піднімусь, 

Пробіжуся і зникаю, 

Газ доверху випускаю. 

А ще чую звідусіль: 

«Поклади у страву сіль!» 

Сіль кухонну, бо із нею 

Здавна ми були ріднею. 

Відповідь : Натрій 

 (За правильно виконане завдання команда отримує літеру І.) 

 



 
«Точка 3»-кабінет №33 

Вправа «Дишифровщик» 
Завдання:Учні отримують аркуші з запитанням та шрифтом. Відповідь на запитання 

зображена у вигляді набору цифр, кожна з яких означає літеру, яка знаходиться в 

дошифровщику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання до  шифрувальника: 

Цих домашніх тварин вивчає наука фелінологія. 

5-6-7-4-1            КОТІВ 

(За правильно виконане завдання команда отримує літеру О.) 

 
«Точка 4»-кабінет №44 
Гра «Чорнаскринька» 

Завдання: За одну хвилину учні повинні назвати предмет, щолежить в чорнійскриньці. 

1. Назвіть предмет, в якому застосовують рідкий метал, він лежить тут. (термометр)  
2. Тут лежить предмет, на який багата морська капуста ламінарія. 

(пляшка з йодом)  
3. В скриньці лежить річ, яку сирою не їдять, а зваривши, викидають. (листок лавра) 

(За правильно виконанезавдання команда отримуєлітеру Х.) 

 
 

4 
И,І,Ї,Й 

5 
К,Л,М 

9 
Ц,Ч,Ш 

0 
Щ,Ю,Я,Ь 

3 
Є,Ж,З 

2 
Ґ,Г,Д,Е 

1 
А,Б,В 

8 
У,Ф,Х 

7 
Р,С,Т 

6 
Н,О,П 



«Точка 5»-кабінет №5 
Вправа «Ребуси» 

Завдання: Розгадати ребус 

 

 

 

Відповідь.Молекула . Морква . Шлак. 

(За правильно виконане завдання команда отримує літеру І.) 

 

«Точка 6»-кабінет №14 
Вправа« Математична» 

Завдання:Розв’язати приклади, назвати рідкісну птицю України 

170-20:2+30+4*3-158+3= 

200:20+58-4*6+142-40:8=  

47 вінценосний журавель 



181 пугач 

Пугач 

 
 

181 

Вінценосний 
журавель 

 
47 

Горобець 
 

 
 
6 

Синиця 
 

 
 

59 

 

(За правильно виконане завдання команда отримує літеру М.) 

«Точка 7»-кабінет №12 

Вправа «Переклад» 

Нам доводиться читати книги на різних мовах. Перекладіть із хімічної мови на 
загальноприйняту наступні фрази. (вчитель по-черзі зачитує фрази кожній команді). 
Якщо відповіді немає,відповідає інша команда.  

1. Не все те аурум, що блистить.  

2. Ферумний характер.  

3.Багато оксиду водню (аш – два – о) з тих пір утекло.  

4. Слово – аргентум, а мовчання – аурум.  

1.Не все те золото, що блистить 

2. Залізний характер 

3. Багато води з тих пір утекло 

4. Слово – срібло, мовчання – золото. 

 (За правильно виконане завдання команда отримує літеру І.) 

«Точка 8»-кабінет №34 
Вправа«« Фантазії» 

Завдання Ця квітка пов'язана з ім'ям людини. Означає кохання і бажання 

зустрічі. Що це за рослина?  

Відповідь: ромашка 

(За правильно виконане завдання команда отримує літеру Я.) 

На прикінці квесту кожна команда повинна скласти слово «Б І О Л О Г І Я» 

13.00-Підсумкова лінійка. Нагородження переможців. 

 



Додаток 1 
Заявка на участь у Квесті 

«У пошукахскарбів» 
Команда___________________________________________________________ 
Капітан____________________________________________________________ 
Девіз______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Список учасниківкоманди 

№ Прізвище та ім’яучасника Я ознайомлений з правилами 
технікибезпекипід час участі у Квесті 

(підпис) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   

 

 

 



 

Додаток 2 

Маршрутний лист 

Команда____________________________________________________________ 

Капітан_____________________________________________________________ 

№ 
кабінету 

Кількістьбалів Підпис 
керівникакабінету 

Підпис 
капітанакоманди 

    
    
    
    
    
    
    
    
 


