
Краєзнавчий квест для бібліотек на тему країн Європейського союзу 
“ПОДОРОЖ ЄВРОПОЮ” 

 
Що знадобиться:  
28 прапорців ЄС, які мають бути розвішані по бібліотеці. Потрібно продумати місця для схованок (це 
можуть бути книжкові полиці, шафи, все, що є в інтер'єрі), в останній схованці буде скарб (подарунки на 
всіх членів групи). 
Закордонний паспорт (1 для кожної з груп) 
Наліпки прапорці країн ЄС (Загально 28 - по кількості країн, членів ЄС, видаються по 1 для кожної 
групи). 
Учасники -  школярі 11-13 років. Вони діляться на дві групи (до 15 осіб в групі), обирають капітана. 
Двоє ведучих. Вони задають запитання групі. Всі запитання про країни ЄС. Бажано, щоб у дітей була 
перед очима карта Європи. Ведучий може давати підказки 2 рази. Всі запитання треба виготовити 
заздалегідь (роздрукувати на кольоровому принтері). Після правильної відповіді учасники шукають 
прапор країни, що схований в бібліотеці. Коли знайдуть прапор, то ведучи видає капітану наліпку такий 
самий прапорець, який вклеюється  в паспорт. Завдання зібрати всі прапорці-наліпки. Команда, яка 
перша збере наліпки-прапорці -  виграла. 
  
Відповідно є 28 запитань для дітей про різні країни ЄС:  
 
Запитання 1 
Розгадай зашифровану назву країни: 
Сполучник і два прийменника - перший склад, 
Друга частина - непарне число, 
Займенник - кінець слова. 
Відповідь серед країн шукати вам. 
(а, в, і, три, я) 

 

 
 
Відповідь 1 - АВСТРІЯ 
 
Запитання 2  
Запитання на картці 
 

 
  



Відповідь 2 - БЕЛЬГІЯ 
 
Запитання 3.  
Столиця якої країни носить жіноче ім’я?  

 
 
Відповідь 3 - БОЛГАРІЯ 
 
Запитання 4 
Ця держава з'явилася на картах світу лише в 1992 році, після того, як Югославія остаточно розпалася.  
Крім того, цю країну вважають законодавицею світової моди на краватки. Перші згадки про неї відносяться до часу 
Тридцятилітньої війни 1618-1648 років. Французьким воїнам припали до вподоби шийні хустки вершників цієї країни, 
і вони нерідко запитували, вказуючи на шовкову хустку «що це таке?». Жителі цієї країни, не розуміючи мови, думали, 
що їх запитують «хто ти такий?», І відповідали «(назва країни)».  

 
 
Відповідь 4 - ХОРВАТІЯ  
 
Запитання 5  
Південна острів-держава, яка ділиться на дві країни. Її прапор виглядає так: 

 
Відповідь 5 -  КІПР 



Запитання 6  

Запитання на картці 
 

 
 
Відповідь 6 - ЧЕХІЯ  
 
Запитання 7 
У якій країні народився Ганс Андерсен? 
 

 
 
Відповідь 7 - ДАНІЯ 
 
Запитання 8.  
ЯТЕІНОС - у цій назві зашифрована назва країни (перестав букви) 

 
Відповідь 8 - ЕСТОНІЯ 
 
Запитання 9 
Най північніша країна Європейського союзу  
 

 
 
Відповідь 8 - ФІНЛЯНДІЯ 
 
  



Запитання 10 
Розгадай зашифровану назву країни: 
Перший склад  - летюча вода, 
А другий - марка машини 
Це місто модницям всім сниться. 
 
(Пара + "Іж" = Париж) 

 

 
 
Відповідь 10 - ФРАНЦІЯ  
 
Запитання 11 
 
Запитання на картці 

 
 
Відповідь 11 НІМЕЧЧИНА 
 
Запитання 12 
  
До якої країні належить острів Родос? 

 
 
Відповідь 12 -  ГРЕЦІЯ  
  



Запитання 13 
 
Запитання на картці 

 
 
Відповідь 13 - УГОРЩИНА  
 
14. ІРЛАНДІЯ  
 
В цій країні неможна зустріти змій, бо їх всіх вигнав Святий Патрік. Символ Дня Св. Патріка -  торилисник 

 
 
Відповідь 14 - ІРЛАНДІЯ 
 
Запитання 15 
Ось в оточенні синіх морів 
Зелений пливе чобіток. 
У ньому, на подарунки на Різдво 
Або на Новий рік, 
Заховане відразу стільки всього, 
Що не об'їдеш за рік: 
Міста старовинні, 
Річки і канали, 
Гаї апельсинные, 
Яхти, карнавали, 
Гори і так далі... 
І це все - ... 

 
Відповідь 15 – ІТАЛІЯ 
 
  



Запитання 16.  
Ця країна знаходиться між Естонією і Литвою  

 
Відповідь 16 -  ЛАТВІЯ 
 
Запитання 17  
 
Третя Балтійська країна. Прапор цієї каїни має такий вигляд  

 
 
Відповідь 17 - ЛИТВА 
 
18. ЛЮКСЕМБУРГ 
Яка країна межує з Францією і Німеччиною? 

 
Запитання 19 
Найбільш густонаселена країна в Європі - Монако. Яка країна друга? 
Ця країни розташована практично в самому географічному центрі Середземного моря. Площа її - 314 км², а 
населення – 452 515 жителів, а це половина міста Львова. А ще це країна лицарів) 

 

 
 
Відповідь 19 - МАЛЬТА 
 
Запитання 20  
Країна тюльпанів  

 
 
Відповідь 20 – НІДЕРЛАНДИ 



Запитання 21  

Запитання на картці 

 
 
Відповідь 21 -  ПОЛЬЩА 
 
Запитання 22 
 
Тут знаходиться найдовший міст Європи 

 
 
Відповідь 22 - ПОРТУГАЛІЯ  
 
Запитання 23 
  
В якій країні Дунай відправляється в море? І де знаходиться Палац Дракули? 

 
 
Відповідь 23 - РУМУНІЯ 
 
Запитання 24  
 
Перестав букви, щоб вийшла назва країни - ЧАЧОСАЛВИНА 
 

Відповідь 24 – СЛОВАЧЧИНА 
  



 

Запитання 25  
Це єдина у світі держава, в назві якого є слово «любов»  

 
Відповідь 25 - СЛОВЕНІЯ (Slovenia).  
 
Запитання 26  
Символом якої країни бойовий бик? 

 
 
Відповідь 26 - ІСПАНІЯ 
 
Запитання 27  
 
Предками сучасних жителів цієї країни були вікінги – войовничий і хоробрий народ. Вікінги здійснювали морські 
походи в інші країни заради наживи і пошуку нових територій. 

 
 
Відповідь 27 -  ШВЕЦІЯ 

 
  



Запитання 28  
Керує цією країною Королева. А Віндзорський замок, де проживає королева, є найбільшим королівським 
будинком у світі, який як і раніше використовується. 

 
 
Відповідь 28 - АНГЛІЯ 


