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Позакласний захід 

ВІКТОРИНА від Розумної сови  

«Чи знаєте ви, що особливого в Бермудському трикутнику?» 

 

Мета:  

 підвищити рівень знань учнів з інформатики; 

 розвивати творчі й інтелектуальні здібності дітей,  

 інтерес до вивчення інформатики та інших навчальних 

предметів 

 самостійність та наполегливість,  

 почуття відповідальності. 

Засоби:  

 мультимедійний проектор та дошка, ноутбук, комп’ютери 

  презентація вчителя (проектується на мультимедійну дошку), 

відеоролик «Що особливого в Бермудському трикутнику?» 

 Матеріали з завданнями для учнів: 

 

  



Хід роботи 

1. Вступне слово вчителя. 

Вчитель повідомляє, що в гості з лісу завітала Розумна сова і 

підготувала невеликий відеоролик на тему «Що особливого в 

Бермудському трикутнику?». Але для перегляду даного повідомлення 

необхідно пройти маршрут – виконати 6 завдань. 

На екран проектується презентація: Вікторина від Розумної сови 

  

  

   



  

2. Учні поступово виконують завдання: 

Завдання 1. Здоровий спосіб життя - це не тільки зарядка, 

загартовування, заняття спортом, а ще харчування, тому що «ми 

- це те, що ми їмо». Чи правильно ви харчуєтесь?  

 

 



Завдання 2.  Знатоки 

Учні завантажують на комп’ютерах файл – «Знатоки.ppmx» 

Одним словом мають охарактеризувати певне твердження або відповісти на 

запитання. В завданні поєднано знання з предметів Основи здоров’я та 

Інформатики.  В дужках підказка – кількість букв в слові. 

 
 

Завдання 3.  Вустами немовляти 
Учні завантажують на комп’ютерах файл – «Вустами 

немовляти.docx» 
 

 



Завдання 4.  Літературний 

Вчитель читає повідомлення про складові комп’ютера. В місцях де 

зупиняється, учні мають здогадатися про який пристрій розповідалося. 

 
 

Завдання 5.  Програма 

Учні завантажують на комп’ютерах файл – «Програма.xlsx» 

В даному завданні необхідно рухаючись по стрілочкам записати до 

білої комірки отримане слово з запропонованих літер (4 літери) 



 

Завдання 6.  Лабіринт 
Учні завантажують на комп’ютерах файл – «Лабіринт.ppmx»  

В лісі заблукав Герой. Необхідно допомогти вийти з лісу, долаючи 

перешкоди від лісових мешканців. Пропонуються завдання 3 

математики. 

Зустрічає Жабеня. 

 



Зустрічає пташок 

 

Зустрічає Ведмедя, який дуже полюбляє мед і хочу допомоги від героя 

 

 

 

 

 

 



Бджілка задає завдання 

 

Зустрічає Їжачка та Грибочка. Необхідно обрати грибочок з 

відповіддю – числом, з яким вийшов до них з лісу 

 

Якщо обере вірний грибочок – тобто правильно виконав всі завдання 

– повернеться додому. Інакше, заблукає в лісі. 



 

3. Після виконання всіх завдань, учням демонструється відеоролик. В 

кінці учням пропонується проаналізувати отриману інформацію 

 

URL – адреса ресурсу, де розміщено матеріал: 

inform75.ucoz.ua – Позакласні заходи 


