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 Маршрутний лист 
Для учавсті у грі-квесті  

 ««Леся Українка − скарб нашої батьківщини» 

 

Тема станції Кабінет Відмітка про виконане завдання 

 Станція 1 «QR -

Біографічна»   

Бібліотека 

 

 

 Станція 2 «Цікавинки 

з життя та творчості 

Лесі Українки» 

Кабінет зарубіжної 

літератури  

 

 Станція 3 «Лесині 

вподобання» 

Музей Івана Франка 

 

 

 Станція 4 

«Літературознавча»  

Кабінет української 

мови та літератури 

 

 

 Станція  5 «Мелодія» Кабінет музичного 

мистецтва 

 

 Станція 6«Лесині-

хмаринки» 

 

Кабінет 

образотворчого 

мистецтва 

 

 Станція 7 «Лесині ребуси» 

 

Кабінет математики   



 

 

QR- Квест  

«Леся Українка − скарб нашої батьківщини» 

 

(150-річчя від дня народження видатної письменниці) 

 

    Мета: поглибити знання старшокласників про видатну письменницю Лесю 

Українку;  

- розвивати нестандартне мислення, уміння швидко приймати рішення; 

формувати здатність працювати в команді;  

- виховувати товариськість, почуття взаємодопомоги й взаємоповаги;  

- прищеплювати учням любов до української літератури. 

 Форма проведення: QR-квест; 

- за терміном реалізації – довгостроковий. 

- за проведенням квестів- комбінований режим (реальний) 

Учасники: 5-6 класи 

Обладнання: смартфон з програмою розпізнавання Qr-коду, доступ 

в Інтернет, маршрутний лист гри, роздатковий матеріал для проходження 

станцій. 

    

 Станція 8 « 

Головоломка від Лесі» 

 

Кабінет інформатики    

 Станція  9 

«КРОССЕНС «ЛЕСЯ 

УКРАЇНКА» 

 

Кабінет християнської 

етики  

 



 

   Інструктаж. Учасники (повинні бути мінімально підготовленими − їм слід 

знати хоча б біографію письменниці) збираються у вестибюлі для отримання 

інструкції щодо гри. Після вступного слова вчителя (педагог пропонує 

розшукати  косачівський  скарб з легенди) школярі (за допомогою 

жеребкування за кольорами: жовті й сині) поділяються на дві команди 

(обирають назву), які повинні зустрітися на фініші. Кожна команда  пройде 

маршрут за дев’ятьма  станціями, на яких гравці, відповівши на питання в стилі 

гри «QR- Квесту» або розв’язавши завдання-підказки, отримуватимуть частини 

пазлу, що його наприкінці слід зібрати повністю. Склавши пазли, матимуть 

змогу знайти скарб. 

 

 Квест розрахований на відзначення 150-річчя  від  дня 

народження видатної  письменниці; 

 Змагання починається з моменту отримання завдання; 

 Завдання виконуються лише на перервах та в 

позаурочний час (кожний день є тематичним, відповідно до 

станцій); 

 Відповідаючи на питання, скористайтеся Інтернетом; 

 Рухаючись по маршруту, дотримуйтеся техніки безпеки; 

 Для квесту потрібно мати смартфон з програмою 

розпізнавання qr-коду та доступ в Інтернет; 

 Результат зараховується при наявності виконання і здачі 

всіх бланків завдань; 

 Штрафна санкція – за порушення  будь-якого пункту 

даної інструкції координатор забирає  пазл.  

 



Оцінювання 

  Станція 1 «QR -Біографічна»   

За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 Станція 2 «Цікавинки з життя та творчості Лесі Українки» 

За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 Станція 3 «Лесині вподобання» 

За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 Станція 4 «Літературознавча»  

     За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 Станція  5 «Мелодія»  

 За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 Станція 6«Лесині-хмаринки» 

За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

  Станція 7 «Лесині ребуси» 

За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 Станція 8 « Головоломка від Лесі» 

За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 Станція  9 «КРОССЕНС «ЛЕСЯ УКРАЇНКА» 

За проходження станції координатор віддає частину пазлу. 

 

За проходження повного квесту – команда отримує пазли, які наприкінці гри 

складуться у портрет відомої постаті.   Успіхів 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід квесту 

І. Організаційний момент 

     

Вступне слово вчителя 

Вітаю!!!.  

   Шановні учні!  Вашій увазі пропонується QR -квест "Леся Українка -

скарб нашої батьківщини ".  Використовуючи  мобільні  додатки зчитайте 

QR-коди,  в яких зокодовано посилання на джерела інформації. Наш  

квест проходить у час, коли вся Україна відзначає 150-річчя від дня 

народження геніальної української поетеси,  мужньої жінки і прекрасної  

людини  Лесі  Українки.  

Упевнена, що ви успішно подолаєте усі випробування і ми вже скоро 

зустрінемось на фінішній станції. У пригоді вам стануть ваші знання 

біографії та життєвого шляху письменниці.  

 

ІІ. Повідомлення теми та мети заходу, ознайомлення з правилами гри 

    Мета нашої сьогоднішньої гри  заходу перевірити наскільки ви знаєте 

життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Для цього ми проведемо гру-

квест під назвою:  «Леся Українка - скарб нашої батьківщини». Команди 



отримують маршрутний лист гри, де вказано порядок та 

місцезнаходження станцій квесту. На кожній із станцій вас чекатиме її 

координатор із різноманітними завданнями. (Роздача маршрутних листів 

командам). Після проходження останньої зупинки команди повинні 

повернутись до мене для підбиття підсумків та оголошення результатів 

квесту. Перемагає  та команда, яка виконала всі завдання, по-перше, 

швидше за інших, по-друге, отримала усі частин пазлу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станція № 1 

«Біографічна» 
 

Завдання: 

 
   Використовуючи мобільні додатки зчитайте QR-коди,  в яких 

зокодовано посилання на джерела інформації, складіть свою презентацію. 

 

                                                



 

                                                 

 

 

 

 
 

Станція № 2 

«Цікавинки з життя та творчості Лесі Українки» 
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Станція № 3 

«Лесині вподобання» 

Завдання: 

 
 

1. Просканувавши QR-код, назвіть  з яких ягід улюблене Лесине варення? 

 

2 3 

4 5 6 



Багато хто з видатних людей полюбляв ласувати 

смачненьким, зокрема варенням. Так, нам відомо, що Фриді Калло подобалося 

варення з кактусів, Олександрові Пушкіну − з аґрусу, Іванові Тургенєву − з 

полуниць. Леся Українка, також, мала улюблений сорт солодкого варива. У 

Колодяжненському меморіальному музеї і до цього часу готують цей 

смаколик, називаючи Лесиним, та пригощають відвідувачів. Відомо, що 

рослину, з плодів якої виготовляють варення, Лариса Петрівна привезла з 

Кавказу.  

    

 

          

    
 

2.    Просканувавши QR-код, назвіть зброю-талісман Лесі? 
    

   Від батька Петра Антоновича Косача, затятого мисливця, 

письменниця успадкувала любов до зброї. У Лесі Українки був 

талісман − зброя, з якою поетеса не розлучалась. Цей оберіг 

подарував грузинський науковець Нестор Гамбарашвілі.  

 

 

 



А також, установіть відповідність між фото зі зброєю та її назвою. 

 

2. 3. 4.  

 

 

 

 

А. Шабля. 

Б. Меч. 

В. Шпага. 

Г. Кортик. 



 

 

Станція № 4 

«Літературознавча» 
 

QR-вікторина «З якого твору?» 

 
Завдання: 

 

Просканувавши QR-код, вкажіть назву твору, з якого взято цитату? 

 

                                         
 

 

                            

 

 

 

1 2 

3 4 5 
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Станція № 5 

«Мелодія» 

Завдання: 
 

1. Просканувавши QR-код, ви дізнаєтесь яку назву має п’ятий вірш із циклу «Сім 

струн»? 

 

(Цикл «Сім струн», присвячений дядькові Лесі Михайлові Драгоманову, містить 

сім поезій. Третій вірш під назвою «Mi (Колискова. Arpeggio)» починається 

такими словами: «Місяць яснесенький / Промінь тихесенький / Кинув до нас...») 

 

  

 

 



 

2. Просканувавши QR-код, ви дізнаєтесь, що Леся вперше зробила в дев’ять років? 

 

   Маленькою Леся була яскравим прикладом дитини-індиго. У чотири роки вона 

самостійно читала, у п’ять − освоїла фортепіано. У 13-річному віці Ларису Косач 

почали друкувати у відомому львівському часописі «Зоря». Підручник 

«Стародавня історія східних народів» поетеса уклала в дев’ятнадцять років, щоб з 

нього навчати своїх сестер. 

 

Також, просканувавши QR-код,  ви  дізнайтесь відповідь  із пісні групи «Mad 

Heads» 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8


 

 

 

 

 

 

Станція № 6 

 «Лесині-хмаринки» 

 

Завдання: 

 

За поданими хмарами слів розшифруйте художні засоби твору 

"Лісова пісня" Лесі Українки. 

 

 

-  -    



-  

- - -  

- -  

-  



-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Станція № 7 

«Лесині ребуси» 
Завдання: 

 
1. Пропоную  вам  розгадати  ребуси  у яких , зашифровані   твори  Лесі 

Українки. 

- Це   відтворив  Google.  

 

  2016 р. світ відзначив 145-річчя від дня народження Лесі Українки. Із 

цієї нагоди Google присвятив тематичний малюнок поетесі. На 

ілюстрації зображені:  хлопець, котрий грає на сопілці, та фантастична 

істота, яка тримається за стовбур берези. Персонажів узято з твору 

письменниці, котрий називають прообразом фентезі в українські 

літературі. 

 

 
або  



 

2. Розгадайте  ребус у якому, зашифрований  інший твір Лесі Українки… 

  Вірш  вперше був надрукований 1894 року в журналі "Зоря". Він 

увійшов до другої збірки поетеси «Думи і мрії», циклу «Мелодії». 

Згодом ліг в основу однойменного романсу , музику до якого написав 

видатний український композитор Кирило Стеценко. 

 

 

 

 

або 



 

3.  Розгадайте  ребус  у  якому, зашифрований  інший твір Лесі Українки… 

Повчальна розповідь про завзятого горобчика, якого життя навчило та 

мудрим зробило. 

 

 

або 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Станція № 8 

 « Головоломка від Лесі» 

 1. Розгадавши головоломку, дізнаєтеся про риси 

характеру, які притаманні ліричній героїні поезії  «Як дитиною, бувало…» 

 

 
1. Скласти сенкан «Леся Українка»… 

 

 



  
 

 

 

 

Станція № 9 

«КРОССЕНС «ЛЕСЯ УКРАЇНКА» 

Завдання: 

 

Встановіть асоціації, що розкриватимуть обрану тему. 

Доберіть взаємопов’язані між собою словесні символи і образи, які будуть 

створювати своєрідний «перетин смислів» у кроссенсу. 

1. 2. 3. 

 

 

 

 

4.   5                                           6 

5 6 

 

 

 

7                                                        8                                                                   9 

 

   

1.  

  

 
 

 

 

 

 



     

По периметру: 

     1 – 2 – у м. Новограді-Волинському народилася в родині Петра Косача та 

Олени Пчілки  народилася донька Лариса; 

     2 – 3 – батьки любили  доньку, дбали про її освіту, перший надрукований 

вірш Лариси (мама відправила у журнал) був підписаний «Леся з України»); 

     3 – 6 – на Україні здавна на Водохреща святять воду; 

     6 – 9 – через хворобу (змерзла на Водохрещі)  Лариса змушена була 

самотужки здобувати освіту; 

     9 – 8 – згодом починає писати, стає відомою письменницею; 

     8 – 7 – через хворобу письменниця багато подорожує; 

     7 – 4 – завдяки творчості й силі характеру Лесю Українку стали називати 

Дочкою Прометея; 

     4 – 1 – Дочка Прометея народилася в м. Новограді-Волинському. 

     

 По хресту: 

     2 – 5 –      Батьки, самоосвіта,  подорожі  –  фактории; 

     6 – 5 -       що  впливали  на особистість Лесі Українки; 

     8 – 5 –       яку згодом  стали  називати  Дочкою Прометея. 

     4 – 5 – 

 

 

ІV. Підсумок заходу 

 

   Під час гри  команди отримували від координаторів пазли, які  після квесту  

складуть їх в портрет видатної письменниці. Після завершення гри  на 

переможців чекають цікаві призи. 

Заключне слово вчителя. 

Після проведеної гри,  ви дуже добре знаєте життєвий і творчий шлях 

Лесі Українки. Проведення даного квесту допомогло  вам дізнатися багато 

чого нового і цікавого. Я переконана в тому, що ви по-новому відкрили для 

себе письменницю Лесю Українку. 
 



Інструкція учасника квесту по станціях 

«Леся Українка − скарб нашої батьківщини» 

 

1.  Тривалість гри -довгостроковий.      

2. Будь-яку тематичну станцію можна вибрати лише один раз (список 

станцій в маршрутному листі). 

3. Кількість станцій  та час для проходження  квесту  для кожної станції - 

не обмежено. 

4. На станції учасник отримує лист із завданням, підписує його, у ньому 

пише відповіді та здає його координатору. 

5. Отримані бали ( чи предмети) виставляються в маршрутний лист. 

6. Учасник слідує на наступну станцію,  якщо вона є вільною. 

7. За некоректну поведінку, учасника можуть виключити з гри. 

8. Після закінчення гри маршрутний лист здається членам журі для 

підбиття підсумків. 

9. Результати оголошуються як в індивідуальному, так і в командному 

порядку. 

Успіху!!!!! 



Пам’ятка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пам’ятка!!! 

Як створити кроссенс? 

 

    Кроссенс (від англ. cross – перехрестя, sens – смисл, тож кросенс – 

перехрестя  значень, понять) – це візуальний асоціативний ланцюжок, який 

складається 9 зображень, кожен з яких пов’язаний з попереднім і наступним 

зображенням, що в результаті з різних сторін розкриває певне поняття, явище 

або факт. 

    Слово «кроссенс» означає  «перетин значень» і придумане за 

аналогією зі словом «кросворд».  

1. Продумайте, на яку тему ви хочете створити кроссенс. 

2. Встановіть асоціації, що розкриватимуть обрану тему. 

3. Доберіть взаємопов’язані між собою словесні символи і образи, які 

будуть створювати своєрідний «перетин смислів» у кроссенсу. 

4. Запишіть обрані символи і образи, встановлюючи послідовність за 

типом зв’язку «по хресту» (за схемою: 5-2; 5-8; 5-6; 5-4) і «за основою» 

(за схемою: 1-2; 2-3; 3-6; 6-9; 9-8; 8-7, 7-4, 4-5). 

5. Пам’ятайте, що центральний символ чи образ розміщується під 

номером 5. Він може бути пов’язаний зі змістом не тільки с сусідніми, 

а й, при бажанні, з усіма іншими образами/символами. 

6. Замініть словесні образи і символи зображеннями, які їх ілюструють. 

7. Перевірте, чи правильно розташовані зображення,наскільки легко 

встановлюються взаємозв’язки між ними. 

 

Способи читання кроссенса: 

- по спіралі; 

- зв’язок з головним  поняттям; 



- по основі хресту.                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


