
ОСТРІВ СКАРБІВ   
 

Для гри необхідно підготувати: 
— компаси; 

— загадкові листи; 

— «скарб». 

Гра має на меті закріпити початкові знання юних краєзнавців з спортивного 

орієнтування, навчити правильно користуватися компасом, ознайомити з по-

няттям «зворотній азимут». 

Все необхідне до гри заздалегідь готує інструктор загону, йому необхідно 

підготувати спеціальні листи, вирахувати потрібні азимути, заховати 

«скарб», про який теж необхідне подбати. Місцем проведення такої гри слу-

жить вся територія табору. 

У зручний для загону момент інструктор «під великим секретом» збирає 

всіх дітей і змовницьким голосом зачитує їм перший лист, який «щойно на-

дійшов» від загадкового лісового чаклуна.  

Наприклад, такий: 

«Вітаю вас, юні друзі! 

Хочу попередити, що знайти потрібну стежку в гірських лісах, якими я 

володів, не так просто. Тому для першого разу і заховав свій таємничий 

скарб недалеко. Та перед тим, як вказати дорогу до моєї таємниці, я хочу 

випробувати вас, перевірити ваші знання, оскільки  лише знання та умін-

ня можуть допомогти вам в далеких мандрівках в моїх густих лісах. 

Отже, від входу найбільшого будинку в таборі потрібно пройти рівно 50 

метрів на схід до розлогого куща ліщини, далі повернути на південний за-

хід і, дотримуючись азимуту 210 градусів, пройти ще 42 метри. У невели-

кому дуплі старої верби знайдете наступний мій лист. 

«Лісовий Володар» 

Дотримуючись напрямків, що вказані в першому листі, група, користую-

чись компасом, знаходить друге послання, далі — третє і т.д. Останній лист 

вказує місце, де знаходиться скарб, укомплектований згідно з фінансовими 

можливостями. 

Для того, щоб гра проходила цікаво, вона повинна бути несподіваною для 

дітей і носити вигляд експромту. Але експромтом вона є лише для юних ту-

ристів. Настрій, який забезпечить натхнення дітей та інструктора, так само як 

«скарб», готується завчасно протягом зміни. 

Якщо настрій дійсно знаходиться на високому рівні, діти після знахідки ко-

жного листа, щоб справити хороше враження на Лісового Володаря, співа-

ють, читають вірші, розповідають казки і т. ін. 
 

 

 

 



Станція «Казкова» 

Яка казка має такий початок 

1.»Жили собі котик та півник, і були вони у великій приязні» 

(«Котик і півник») 

2.»Жили собі чоловік і жінка і мали вони шестеро синів та одну дочку…» 

(«Котигорошко») 

3.»Жили собі двоє мишенят Круть та Верть…» 

(«Колосок») 

4.»В одного чоловіка був кіт, та такий старий, що нездужав і мишей лови-

ти…» 

(«Пан Коцький») 

5.»Колись була птиця – жайворонок царем, а царицею – миша, і мали вони 

своє поле…» 

(«Яйце-райце») 

6.»Десь-не-десь, у деякім царстві жили цар і цариця, а у них три сини – як со-

коли…» 

(«Царівна-жаба») 

7.»Жили собі дід та баба. Уже і старі стали, й дітей нема. От баба просить ді-

да: «Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку, то 

я положу деревинку на колисочку…» 

(«Івасик-Телесик») 

8.»В одному селі жили чоловік і жінка. Мали вони дівчинку Оленку і хлоп-

чика Івасика…» 

(«Про сестрицю Оленку і її братика Івасика») 

9.»Був собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі 

дід і каже бабі: «Ходімо, баба, в ліс по грибки!.. 

(«Кривенька качечка») 

10.»Нема гіршого за того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А 

найбільше лихо з жінками…» 

(«Язиката Хвеська») 

Станція «Спортивна» 

Гра-змагання «Побудуй міст» 

Усі гравці загону шикуються в колону по одному. Командир з м’ячем у руках 

біжить до фінішної лінії і кидає м’яч наступному гравцеві, той, у свою чергу, 

біжить до лінії фінішу і кидає м’яч наступному. Коли всі гравці перетнуть 

фінішну лінію – гру закінчено. 

Командир отримує позначку у маршрутному листку і загін вирушає до на-

ступної станції. 

Станція «Зоологічна» 

Розв’язати кросворд (за весь кросворд-8 балів) 

1.Найсильніші тварини світу відносно маси свого тіла. (Мурахи) 

2.Який птах за ніч знищує 5 мишей? (Сова) 

3.За день цей шкідник з’їдає у 200 разів більше, ніж важить сам (Гусінь) 

4.Чия сімя знищує за день 100000 комах? (Мурах) 



5.Які пташки виводять пташенят двічі на рік? (Синиці) 

6.Які пташки виводять пташенят узимку? (Шишкарі) 

7.Найпрудкіший мешканець наших лісів? (Заєць) 

8.Що одночасно роблять люди на всій нашій планеті? (Дихають) 

Попрацювати з сірниками. 

З 42 сірників приберіть 7, щоб утворились букви, з яких складається назва 

чорної пташки, що водиться в нашій місцевості. 

——————– 

——————– 

За виконання завдання 3 бали. 

Станція «Складальна» 

Зі слова «Залізниця» скласти нові слова. 

За кожне слово – 1 бал. 

Станція «Рослина» 

Назвати лікарські рослини нашої місцевості, розкладені на столі, і пригадати 

їх призначення. 

На столі гербарій: ромашка (рум’янок), череда, м’ята, подорожник, липовий 

цвіт, шипшина, полин. 

Максимальна кількість балів – 7. 

Станція «Шифрувальна» 

АБВ ГГД ЕЄЖ 

1 2 3 

 

ЗИІ ЇЙК ЛМН 

4 5 6 

 

ОПР СТУ ФХЦ 

7 8 9 

 

ЧШЩ ЬЮЯ 

0 Х 

Відгадай зашифровані слова. 

Документ, який захищає рослини і тварини: 

0371761 56421 

(Червона книга) 

Станція «Доганяли» 

1.Синонім слова карта? (Мапа) 

2.Чим відрізняються плани від карт? (Масштабом) 

3.Модель землі? (Глобус) 

4.Найбільша річка України? (Дніпро) 

5.Найдовша паралель Землі? (Екватор) 

6.Яку форму має Земля? (Кулясту) 

7.Скільки полюсів має Земля? (Два) 

8.Скільки на Землі океанів? (Чотири) 



9.Найбільший Океан? (Тихий) 

10.Найменший океан? (Північний льодовитий) 

11.Частина океану, що врізається в сушу (Море) 

12.Скільки материків на землі? (Шість) 

13.Чого найбільше на Землі? (Води) 

14.Скільки планет у Сонячній системі (Дев’ять) 

15.Хто над нами догори ногами? (Мухи) 

16.Сосновий ліс? (Бір) 

17.Рослинний світ? (Флора) 

18.Тваринний світ? (Фауна) 

19.Заповідник у Херсонській області (Асканія Нова) 

20.Найвища гора Карпат? (Говерла) 

21.Найбільша тварина світу? (Блакитний кит) 

22.Червона планета сонячної системи? (Марс) 

23.Яку планету називають вранішньою зіркою? (Венерою) 

24.Універсальний одяг людини? (Шкіра) 

25.Чим закінчується хребет? (Куприком) 

26.Між двох світил він посередині один (Ніс) 

27.Сиве сукно лізе у вікно. (Туман) 

28.Прилад для визначення сторін горизонту? (Компас) 

29.Яка тварина бачить вухами? (Кажан) 

30.Чим дихають дрібні комахи? (Порами тіла) 

31.Найсильніші істоти світу? (Комахи) 

32.Яка риба небезпечна для морських кораблів? (меч-риба) 

33.Яка тварина не вміє повертати голови? (Крокодил) 

34.Яка комаха будує гніздо з паперу? (Оса) 

Кількість правильних відповідей дорівнює кількості балів, зароблених ко-

мандою. 
 

 

 

 

 


