
Методична розробка 

Інтерактивна вікторина 

«ЗНАВЦІ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР» 

Мета. Розвиток пізнавального інтересу до фізичної культури, спорту та 

олімпійського руху. Закріпити отримані знання про Олімпійські ігри. 

Спонукати дітей та учнівську молодь до вдосконалення улюблених видів 

рухової діяльності та розвитку фізичних якостей. 

Комунікативна компетенція: вміння спілкуватися в команді, 

дискутувати, обробляти інформацію. 

Соціокультурна компетенція: вміння приймати рішення, робити вибір, 

брати на себе відповідальність, поважати іншу точку зору; формування поваги 

до «суперників». 

Життєва компетенція: вміння думати, співпрацювати, розвивати логічне 

мислення на основі аналізу причинно-наслідкових зв’язків. 

Обладнання та матеріали: ноутбук, проектор, SMART дошка або екран, 

мікрофон, колонки, музика (марш, гімн), стійкі для прапора, олімпійський 

прапор. ілюстрації, плакати, стенди, які відображають тематику Олімпійських 

ігор, підготовленні місця для розміщення команд та глядачів, табло. 

Учасники вікторини: до участі у вікторині залучаються учасники вікової 

категорій: 14 – 17 років , сформовані в команди по 5 чоловік. У вікторині 

можуть брати участь від 2до 5 команд.  

 

Методичні рекомендації до проведення гри. 

Гру можна організувати наступним чином : 

а) командна гра (2-5 команди).  

б) гра один проти одного (між учнями) 

 



Базові джерела інформації  для приготування команд до вікторини: 

1. Бубка С.Н., Булатова М.М. Ігри, що підкорили світ. – 2-ге видання/ 

С.Н. Бубка. М.М. Булатова.- К., 2012.-132с. 

2. М.М. Булатова. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і 

відповідях. – К.: Олімпійська література.. 2009. – 400 с.: іл. 

3. Твій перший олімпійський путівник / За заг.ред. М.М. Булатова. – 

Видання 2-ге, доп. – К.: Олімпійська література. 2007. – 104 с. 

4. Інтернет джерела за тематикою: 

➢ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ  

➢ ВІДРОДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР  

➢ ОЛІМПІЙСЬКІ СИМВОЛИ ТА ЦЕРЕМОНІЇ  

➢ ВИДИ СПОРТУ В ОЛІМПІЙСЬКІЙ ПРОГРАМІ  

➢ ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 

 

Зміст  гри 

Зміст гри полягає в тому, що команди відповідають по черзі на питання 

різної вартості, намагаючись набрати найбільшу кількість балів за правильні 

відповіді. Питання скомпоновані таким чином, що у кожній темі по 5 питань 

відповідної тематики. Ціна питання варіюється від 10 до 50 балів. Чим вище 

ціна питання, тим, як правило, воно складніше. Переможцем вважається та 

команда, яка отримала найбільшу кількість балів. 

 

Правила проведення вікторини 

Команди грають по черзі. Гра починається з вибору командою одного з 

25 питань будь-якої теми , розташованих на ігровому слайді. Ведучий оголошує 

запитання, яке одночасно з’являється на екрані. Команда обговорює запитання 

(30сек) й дає відповідь. Ведучий оголошує правильну відповідь. У разі 

правильної відповіді вартість питання додається до рахунку команди, у разі 

неправильної відповіді бали команді не нараховуються. Після вибору, питання 

на ігровому полі стає не активним. Відповідь однієї команди означає перехід 



права відповіді іншій команді. Гра продовжується до тих пір, поки не будуть 

розіграні всі питання ( за умови участі 5 команд) або після закінчення 

фіксованої кількості питань на розсуд вчителя. Результатом гри команди є сума 

балів за правильні відповіді. Переможець визначається найбільшою сумою 

балів. Переможці нагороджуються дипломами. 

 

Інструкція для використання на мультимедійному обладнані.  

Вікторина представлена на слайдах 2-57. Вибір питання здійснюється 

натисканням миші на 2 слайді на визначене числове значення. Питання яке 

було вже вибране стає не активним. 

 

 

Після зміни слайда з'являється слайд з відповідним питанням. 

  

 

 

 



Правильна відповідь з ілюстрацією з'являється при натисканні мишею 

стрілки з гіперпосиланням з правого боку. Повернення до поля з темами і 

питаннями здійснюється за допомогою стрілки з гіперпосиланням з лівого боку. 

 

Переваги режиму доповідача. 

Режим доповідача - це надзвичайно зручна опція в тих випадках, коли ви 

презентуєте вікторину на проекторі а сама презентація запущена на вашому 

комп'ютері і свій екран бачите тільки ви. 

Режим доповідача дозволяє працювати з слайдами в повноекранному 

режимі (для учнів) на одному екрані, в той час як на вашому моніторі в «режимі 

доповідача» відображаються: 

1. поточний слайд, який показується аудиторії. 

2. нотатки (додаткова цікава інформація до питання, яку можна 

використовувати як сценарій); 

3. наступний слайд (завчасно бачите правильну відповідь); 

4. таймер (використовуєте для контролю часу відведеного для 

обговорення відповіді)  

5. кнопка переходу до наступного слайда. 

 

 

 



Як включити режим доповідача 

У більшості випадків, коли компютер підключений до додаткового 

екрану або проектора, режим доповідача включається автоматично при запуску 

режиму перегляду слайдів. У будь-якому випадку його можна включити в 

режимі перегляду, натиснувши праву кнопку миші і вибравши пункт «показати 

режим доповідача». 

 


