
«Стадіон Динамо»

Доброго дня дорогі друзі !

Сьогодні ми з вами здійснимо квест на 

стадіоні Динамо. Ваш шлях буде складним але 

цікавим. Подорож  складається з 5 етапів, на 

кожному із них ви повинні зробити зупинку, 

щоб виконати завдання. А щоб успішно 

впоратися з труднощами, будьте дружніми, 

сміливими та спритними. 



Отже, ми вирушаємо в дорогу!!!

Мета:  пропаганда здорового способу життя, поширення 

ідей олімпізму, розвиток футбольного  руху в Україні 

шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, 

юнацтва та молоді до занять спортом.

Умова гри

Для того, щоб здійснити подорож, Вам необхідно 

розділитися на 5 команд, вигадати своїй команді назву 

та вибрати капітана. Подорож буде складатися з 5 

етапів. Вам необхідно буде виконати завдання, 

запропоновані на кожному із них.



Маршрутний лист

Відповіді на запитання записуються на окремому аркуші паперу, і після проходження кожної станції 

капітан команди здає їх судді.

Переможе та команда, яка швидше та правильніше виконає всі завдання. 

Бажаємо успіху!



Станція 1 «Зрозумій мене»

Капітанам пропонується показати своїй команді за 2 хвилини вид спорту, який вони отримають на 

жеребкуванні. Правильна відповідь принесе команді – 2 бали. 

• Фігурне катання.

• Настільний теніс.

• Футбол.

• Баскетбол.

• Волейбол.

• Гімнастика.

• Гонки.

• Катання на лижах (біатлон).

• Плавання.

• Велоспорт.

• Шахи.

• Бокс.



Станція 2  «Без права на помилку»

Учасники команди тягнуть листочок із запитанням. Їм дається хвилина на обгорнення. Потім вони 

відповідають на запитання. Якщо відповідь вірно, то вони отримують 1 бал. (Одне тільки запитання)

1. Скільки гравців у футбольній команді? (11)

2. Дата заснування ФК «Динамо Київ»

3. Перший тренер ФК «Динамо Київ »

4. Скільки разів ФК «Динамо Київ» ставали переможниками УПЛ.

5. Скільки зірок на формі гравців ?

6. В честь кого названий стадіон «Динамо»
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Станція 3 «Вгадай гравця по номеру »

(на швидкість, потрібно засікати час)

Кожний учасник має взяти футболку з номером без Прізвища гравця ФК 

«Динамо» та сказати хто саме грає за цим номером у клубі .



Станція 4 «Вгадай форму»

Даний етап передбачає 

історію клубу, учасникам 

дається форма гравців різних 

років, учасники повинні 

розташувати форми по 

порядку від самої старої до 

самої нової 

Станція 5 «Вгадай гравця по 

обличу (на швидкість, потрібно 

засікати час)

Кожний учасник має взяти 

фотокартку гравця та відповісти 

хто це 



Станція 5 «Вгадай гравця по обличу 

На даному етапі кожній команді задається загадка, команди повинні відповісти на

загадку та забрати приз.

Перша загадка

Бокс, хокей, бобслей, футбол,

Сноуборд і волейбол…

Стадіон, басейни, корт -

Об’єднало слово… спорт.

Друга загадка

Кулю шкіряну ганяють,

Лиш одну на полі мають!

По ногах не б’ють — це фол!

Називають гру… футбол

Третя загадка

Зелений луг,

Сто лавок навколо,

Від воріт до воріт

Бойко бігає народ.

На воротах цих

Рибальські мережі….. Стадіон



Станція 7 «Відгатати футболіста по розпису »

Учасникам роздаються листи з підписами футболістів, а вони повинні відгадати, де є чий підпис.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


