
Квест-гра «Дорогою футболу»

Форма заходу: квест-гра

Мета:

1.Популяризація спортивної гри футбол серед школярів старших класів;

2. Перевірка загальної ерудованості учасників з приводу історії розвитку стадіону «Динамо» імені 

Валерія Лобановського.



Завдання:

1.Розвиток логічного мислення;

2.Розвиток навичок роботи в команді;

3.Актуалізація інтересів по відношенню до футболу;

Цільова аудиторія: 14-16 років;

Обладнання:

Футбольні м'ячі, кубики з літерами, шарф, футболка, дипломи.

Примітка: в тексті курсивом даються відповіді.



Підготовчий етап

В сценарії даної квест-гри задіяна територія стадіону «Динамо».

Заздалегідь проводиться реклама заходу. Учасники квесту- школярі старших класів. Для 

учасників необхідні бейджи з назвою команд або ім'ям учасників. 

В грі повинні брати участь дві команди по 7-10 чоловік.

Квест проводить ведучий і його помічники. Кожен несе відповідальність за окрему станцію, 

зустрічає учасників на станції, засікає час, дає завдання, слідкую за їх виконанням, дає  

учасникам підказки, робить відмітки в маршрутному листі.

Нагородою можуть служити білети на гру, грамоти або сувеніри футбольної тематики.



Хід гри

Діти зустрічаються біля входу до стадіону «Динамо». Їх 

зустрічає ведучий, який пропонує дітям розділитися на 

команди, придумати назву і девіз.

Ведучий: Доброго дня, діти! Раді вітати ваші команди на 

квест-грі. Наша квест-гра присвячена найпопулярнішій 

спортивній грі- футболу! Командам портібно пройти 

маршрут по 7 станціям. На кожній станції будуть 

даватися бали. Чим швидше команда вирішує 

поставлене завдання, тим більше балів отримує. 

Переможе та команда, яка подолає дистанцію квесту

якомога швидше. Команди, отримайте маршрутний лист 

і вперед! Успіхів!



Станція 1

Завдання: Відправитись на місце головних подій 

стадіону( футбольне поле);

Та команда, яка першою заб'є 5 голів у ворота 

суперника-отримую підказку, а інша отримує її на п'ять 

хвилин пізніше; Максимальна кількість балів-10;

Підказка: наступне завдання знаходиться там, де 

зазвичай бувають футболісти перед матчем( 

роздягальня);



Станція 2

Завдання: знайти футболку Андрія 

Шевченка( на ній підказка); Максимальна 

кількість балів-10

Підказка: наступне завдання знаходиться в 

місці, яке забезпечує необхідний захист майна 

і персоналу (пост охорони);



Станція 3

Завдання: в різних місцях посту охорони 

розкидані кубики з літерами, які потрібно 

знайти і зібрати слово, відповідь якої буде 

підказкою до наступної локації( музей); 

Максимальна кількість балів-10

Слово-підказка( музей);



Станція 4

Завдання: знайти Кубок України за 2000 рік 

(всередині якого ви знайдете підказку); 

Максимальна кількість балів-10

Підказка: знайти головний символ стадіону 

«Динамо» (пам'ятник Лобановського);



Станція 5

Бліц-опитування

Містить п'ять питань, максимальна кількість балів-50; Та команда, яка дала більше правильних відповідей, або 

впоралася із завданням швидше ніж суперники, першою отримує наступну підказку.

1. Яким чином висушили поле перед відбірковим матчем Евро-2000 між збірними Білорусі та Швейцарії? 

(Вертоліт);

2. Хто з футболістів «Динамо» потрапив в список ФИФА 100? (Андрій Шевченко);

3. Найкращий футболіст «Динамо» в історії радянського футболу? (Олег Блохін);

4. Ця видатна людина серед шанувальників мала декілька імен: «Рыжий Подсолнух», «Гусак», «Маятник»; Хто ця 

людина? (Валерій Лобановський);

Підказка: Шарф ФК «Динамо Київ»( наступна локація фан-клуб);



Станція 6

«Вікторина»

Питання задаються командам по черзі.

1.Як називається спеціальне взуття для гри у футбол? (Бутси);

2.Чи входить футбол до програми Олімпійських ігор (Так);

3. Яку кількість гравців можна замінити у футбольному матчі? (Три);

4.Що показує суддя футболісту, роблячи йому зауваження? (Жовту картку);

5.Що показує суддя футболісту, якого видаляють з поля? (Червона картка);

6.Як називається 11-метровий удар, за отримання порушення? (Пенальті);

7.Яка країна називається батьківщиною футболу? (Англія);

Підказка: трибуна 7, 3 ряд;



Станція 7

Знайти головну точку придбання 

того, з чим пов'язаний перегляд 

матчу( каса); Та команда, яка 

першою добереться до каси і отримає 

більшу кількість балів, переможе. 

Приз для першої команди-диплом 

переможця, запрошення на гру; Приз 

для другої команди- футболки, 

шарфи, кружки



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


