Гра на місцевості

«Таємниці Гаррі Поттера»
Передісторія:
Темний маг Волдеморт взяв наших вихователів у полон. Ми змушені
попросити допомоги у Гаррі Поттера, але злий чаклун забрав усі його магічні речі та
поскладав у кімнату, яку ми зможемо відімкнути лише тоді, коли поборемо усі
закляття, накладені на неї. Лише після цього Гаррі зможе повернути наших
вихователів, але потрібно поспішати, адже Волдеморт і на них може накласти злі чари.
Кожному загону потрібно буде пройти 8 заклять у місцях, де сидять у полоні
вихователі. Після виконання завдання загони отримують медалі. Максимум балів за
розчаклованого вихователя – 3. На кожній станції ви зможете провести 7 хвилин.
Перехід на наступну станцію здійснюється лише тоді, коли грає музика. Загони
пересуваються, тримаючись за руку. За розірваний ланцюжок – штраф: мінус 3 медалі.

Станції:
1. Чаклунська мітла – мале футбольне поле.
2. Філософський камінь – біля фонтанчика.
3. Зачароване чорнило – лінійка (де стоять 4-6 загони).
4. Таємна кімната – загонове місце 7 гурту.
5. Книга передбачень – вогнище.
6. Оркестр ім. Дамблдора – клуб.
7. Чарівна паличка – загонове 5 гурту.
8. Магічний меч – біля медпункту.
9. Прапор вірності – КПП.

1. «Чаклунська мітла»:
Щоб отримати медалі загонам необхідно зіграти у гру. Потрібно із
зав’язаними очима загнати м’яч у ворота, але не ногами, а віниками. Необхідно 6
учасників (2 стоять на воротах, 2 ведуть м’яч, 2 підказують). Щоб отримати 3 медалі
необхідно загнати м’яч у ворота, але при цьому працювати дружно і злагоджено.

2. «Філософський камінь»:
Потрібен 1 учасник із загону. Щоб отримати медалі учасникам необхідно
відгадати загадки.
1-4 загони:
1. Що в людини під ногами, коли він йде по мості?
2. По чому часто ходять і ніколи не їздять?
3. Що знаходиться між містом і селом?
4. У сімох братів по сестрі. Скільки усього сестер?
5. Летіли три страуси. Мисливець одного вбив. Скільки страусів залишилося?
5-9 загони:
1. На яке дерево сідає ворона під час дощу?
2. Де вода стоїть стовпом?
3. Син мого батька, а мені не брат. Хто це?
4. По чому часто ходять і ніколи не їздять?
5. Що можна побачити закритими очима?

3. «Зачароване чорнило»:
Загону необхідно навчитись читати послання, написане зачарованим
чорнилом. Потрібно розділити написані речення і виконати дії, вказані у завданні.
Для участі потрібно 3 учасники. Троє – розділяють, а потім весь загін виконує
вказані руки і т.д.
1.Встаньтеуколовізьмітьсязарукирозійдітьсяпіднесітьрукивгорукрикнітьсві
танокнайкращийтабірнаволині.
2.Станьтеулініюплеснітьудолонітриразипокрутітьсязробітьтристибкивпе
редкрикнітьяобіцяюпитикефіруїдальні.
3.Встаньтеуколоповернітьголовунаправоусміхнітьсясусідувізьмітьсязаруки
поплескайтеудолонітриразизакрийтеочікрикнітьяобіцяюмитиногикожендень.

4. «Таємна кімната»:
5-9 загони:
1. Удень спить, уночі літає й
перехожих лякає. (сова)
2. У воді купалася, а сухою
зосталася. (качка)
3. Шипить і злиться,
Води боїться
З язиком - але не гавкає,
Без зубів - але кусає? (вогонь)
4. Хто в році чотири рази
переодягається? (земля)
5. Ми говоримо: вона тече;
Ми говоримо: вона грає;
Вона біжить завжди вперед,
Але нікуди не тікає. (вода)
6. Не кущ, а з листочками, не
сорочка, а зшита, не людина, а
розповідає. (книга)
7. Пасажирський чи товарний
Металевий він і гарний.
Все ховає у вагонах
І стає лиш на перонах. (потяг)
8. Два кільця,два кінця, а
посередині цвяшок. (ножниці)
9. Через воду він проводить, А
сам з місця вік не сходить.
(міст)
10. Неначе паровоз, гуде,
Шумить, кипить, і пара йде,
Смачний заварює нам чай.
Хто ж він такий? От відгадай.
(чайник)

1-4 загони:
1. Жувати не жую, а все поїдаю,
все тільки їм, а з голоду помираю.
(вогонь)
2. Куди ступиш — всюди маєш,
хоч не бачиш, а вживаєш.
(повітря)
3. Шило-покотило під небесами
ходило, із полями говорило. (грім)
4. Не видно її і не чути її, а коли
заговориш про неї, то вона зразу
зникає. (тиша)
5. Звечора вмирає, вранці оживає.
(день)
6. Не вода і не суша — на човні не
попливеш і ногами не підеш.
(болото)
7. Біле, як сніг, дметься, як міх, а у
воді гине. (піна)
8.Знизу клин,
Зверху млин.
Тече вода,
А їй не біда. (парасолька)
9. З небесної діжки
Крижані горішки
На землю упали Шкоди нам завдали. (град)
10. З небокраю, з-за діброви,
Вийшли воли чорноброві:
Принесли водиці дзбан,
Полили і ліс, і лан. (хмари)

5. «Книга передбачень»:
Один учасник із загону витягає передбачення, а решту бажаючі його
виконують.
1. Пройти по лавці, вигукуючи: «Клянусь слухати вихователя та вожатого 24
години на добу».
2. Зобразити відьмацький сміх, примовляючи: «Це я вчора бігав(-ла) по
корпусу в 4 ранку і будив(-ла) весь 9 загін».
3. Битва на мітлах зі словами: «Це тобі за не помиті ноги перед походом в
басейн».

4. Оббігти ж/б 3 рази, вигукуючи «Хатинко, хатинко на курячих ніжках,
поверніться до лісу задом, а до мене передом».
5. Станцювати ритуальний танець для дерева, кажучи: «Я обіцяю цій сосні
без запізнень приходити на зарядку кожного ранку».
6. Погладити себе по животу, промовляючи: «Які смачні котлетки в їдальні,
але зелені яблука все рівно кращі, піду й наїмся їх!»

6. «Оркестр ім. Дамблдора»:
Загін ділиться на 4 команди, кожна команда «отримує» свій інструмент
(піано, гітаро, скипано, баяно). Фразу «Де шафер музиканто, де контра сперо,
сперо…» співають всі разом. А далі – кожна команда виспівує назву свого
інструмента по черзі, після цього – повторюють всі разом, співаючи в кінці
«оркестро».
Де шафер музиканто,
де контра сперо, сперо…
- піано
- гітаро

- скрипано
- баяно
Оркестро !!!

Або ж:
Загони повторюють пісні, які мають виконати на найближчому заході,
але з розподілом «партій» у вигляді хору.

7. «Чарівна паличка»:
Для участі потрібно 4 учасники (2 для сполучення складів, 2 для
складання слів).
1. Волдеморт розділив слова на склади і учасникам потрібно скласти
слова із поданих складів:
Скутер
Балкон
Матрос
Вожатий

Посіпаки

Морозиво

Фіксики

Босоніжки

Телефон

Аксесуар

Пісня

Пилосос

Символ

Трактор

Метелик

Прапор

Футбол

Комбайн

Свисток

Браслет

2. Учасникам потрібно скласти слово із букв.
1-4 загони: Великобританія, географія.
5-9 загони: паралелепіпед, Антарктида.

8. «Магічний меч»:
1. Б’ють не лежачого, а ледачого.
2. Бик забув, як телятком був.
3. Повар від запаху ситий.
4. Кожна голова має свій розум.
5. Життя біжить — як музика дзвенить.
6. Що ранком не зробиш, то вечором не згониш.
7. Старому піч, як малому колиска.
8. Біда гартує чоловіка, як вода залізо.
9. Світ не без добрих людей.
10. Вовк старіє, але не добріє.

9. «Прапор вірності»:
Потрібно запитати загін, чи вони знають, якого кольору прапор України.
Учасникам необхідно назвати якнайбільше слів, які існують синього чи
жовтого кольору. На цій станції можуть відповідати всі, але за умови, що
вони не перебиватимуть один-одного і говоритимуть по черзі.

