
ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАХІД 
«ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ ЄВРОПУ ЗА СТО ХВИЛИН» 

 
Освітній захід для учасників 9-12 років, що складається з 12 частин (4 

лекційні, 8 інтерактивні) 
 

За матеріалами видань Представництва  Європейського Союзу 
«Європа-гра» (https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/Europe-

game_2018_FINAL.pdf)  
«Відкрий для себе Європу» 

https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/Explore%20Europe_FINAL.pdf 
 

Учасники. Учасниками можуть бути школярі (9-12 років). Вони діляться 
на команди. Команда складається з шести-восьми гравців. До 5-6 
команд 
Ведучий. Проводить захід та інтерактивні ігри.  
Помічник ведучого. Фіксує бали, які отримують команди. Допомагає 
ведучому. 
 
Вступ. (7 хв.) 
Добрий день. Сьогодні ми спробуємо за 100 хвилин зрозуміти шо таке 
ЄС, дізнатися звідки походить назва Європа, згадаємо географію і 
згадаємо які гори, ріки, озера є Європі, отримаємо інформацію про те, 
як створювався ЄС, вивчимо фрази різними європейськими мовами, 
перевіримо свої знання щодо відомих європейських блюд, згадаємо 
пам’ятники архітектури та улюблених казкових героїв. 
 
Наша робота буде складатися з презентації та інтерактивних занять, 
будемо працювати в групах.   
 
Правила роботи наступні.  
- Сьогоднішній захід буде подовжуватися 100 хвилин. Він 
скрадатиметься з 12 частин (4 лекційні, 8 інтерактивні).  
- За кожну інтерактивну гру/завдання команди будуть отримувати бали. 
Ми про це будемо наголошувати перед початком завдання/гри.  
- В кінці роботи бали підраховують і виграє команда, яка набрала більшу 
кількість балів.  
- У нас працює правило піднятої руки. Якщо ви маєте відповідь, або 
хочете задати запитання, то піднімаєте руку. Проголошені вголос 
відповіді, без піднятої руки не зараховуються.  

https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/Europe-game_2018_FINAL.pdf
https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/Europe-game_2018_FINAL.pdf
https://euroquiz.org.ua/data/blog_dwnl/Explore%20Europe_FINAL.pdf


 
 
 
Отже, почнемо. 
Спочатку давайте подивимося 2 ролики від Представництва ЄС про те, 
що таке бути європейцем і чому важливі культурні обміни між молодими 
людьми.   
https://www.youtube.com/watch?v=mbyO0uLW4RU 
https://www.youtube.com/watch?v=0BleOhfVOj0 
 
Отже яка основна ідея роликів? 
Висновки: 
1.  Ми -  європейці і ми повинні поводити себе, як європейці, бути 
активними і відповідальними громадянами, бо Європа починається з 
кожного особисто.   
2. Європейці відкриті і готові ділитися всіма своїми культурними, 
цивілізаційними надбаннями з нами, але для цього нам також потрібно 
краще відчути і зрозуміти хто такі європейці, що таке ЄС.  

https://www.youtube.com/watch?v=mbyO0uLW4RU
https://www.youtube.com/watch?v=mbyO0uLW4RU
https://www.youtube.com/watch?v=0BleOhfVOj0


ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА 1.  
Легенда про Європу, Європа на географічній карті (3 хв.) 
 
СЛАЙД. Легенда про Європу 
  
Що таке Європа, звідки походить цей термін.  
Розпочнемо ми з легенди про Європу.  
Агенор, цар Тира у Фінікії, та його дружина Телефасса мали п’ять синів 
і доньку, яку звали Європа. Зевс закохався в Європу і постав перед нею 
у вигляді білосніжного бика. Зачарована красою тварини, Європа 
вмостилася на спину бика й дозволила йому відвезти себе на берег 
моря. Зевс відвіз Європу на Крит, де вона народила йому трьох синів: 
Міноса, Радаманфа і Сарпедона. 
 
СЛАЙД. Європа – один із семи континентів світу 
 
Які ще континенти ви знаєте?  
Європа займає п’яту частину євразійського материка і зазвичай 
вважається автономним континентом, хоча насправді вона є 
субконтинентом. Її площа становить близько 10,5 мільйона 
квадратних кілометрів, меншим за неї континентом є лише Австралія. 
Проте за кількістю населення Європа, в якій мешкає близько 730 
мільйонів людей, посідає третє місце серед усіх континентів. 
 
СЛАЙД. Монблан, Женевське озеро, Балатон 
 
Найвищою горою в Західній Європі є Монблан в Альпах, на кордоні 
Франції та Італії. Її вершина сягає 4 808 метрів над рівнем моря. А яка 
найвища гора в Україні? Яка її висота? (Говерла, 1860) 
Також в Альпах знаходиться Женевське озеро – найбільше 
прісноводне озеро в Західній Європі. Воно розташоване між 
Францією та Швейцарією, має глибину до 310 метрів і вміщує близько 
89 трильйонів літрів води. 
Найбільшим озером у Центральній Європі є Балатон в Угорщині. 
Воно простягається на 77 кілометрів у довжину й займає площу 
близько 600 квадратних кілометрів.  
 
СЛАЙД. Дунай 
 
Однією з найдовших річок у Європі є Дунай. Він бере початок у горах 



Шварцвальду в Німеччині й тече на схід через Австрію, Словаччину, 
Угорщину, Хорватію, Сербію, Болгарію, Молдову, Україну та Румунію, 
де утворює дельту на узбережжі Чорного моря. Загальна його 
довжина – 2 850 км.  
 
Інтерактивна частина 1. Знання географії (10 хвилин) 
Працюємо в групах-командах 
 
Всім групам роздається географічна карта Європи і ватман.  
 
П’ять хвилин на виконання завдання та п’ять на презентацію 
результатів. 
 
Оцінка конкурсу – 10 балів 
 
Завдання 1 групи: Знайти на карті та виписати назви гір та висот 
Європи:  
Орієнтовні відповіді: Альпи, Піренеї, Юра, Вогези, Карпати, 
Скандинавські гори, вулкани Етна та Везувій, Монблан, Гросглокнер, а 
також стародавня гора богів Олімп. 
 
Завдання 2 групи: Знайти на карті та виписати річки Європи 
Орієнтовні відповіді: Річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Ельба, По, Тибр, Луара, 
Сена, Маас, Мозель, Гудено, Темза, Тежу, Ебро, Тиса, Кемійокі. 
 
Завдання 3 групи: Знайти на карті та виписати острови Європи 
Орієнтовні відповіді: Шпіцберген, Сицилія, Сардинія, Корсика, Крит, 
Зеландія та Мальорка.  
 
Завдання 4 групи: Знайти на карті та виписати озера Європи 
Орієнтовні відповіді: До найбільш відомих озер Європи належать 
Ейсселмер, Балатон, Боденське озеро, Женевське озеро, озеро Гарда. 
Фінляндію недарма називають країною озер — на її просторах 
знаходиться близько 55 тисяч малих та великих озер. 
 
  



ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА 2 Країни-члени ЄС (2 хв) 
 
СЛАЙД. ЄС – 28 держав 
 
Сьогоднішню Європу значною мірою сформував Європейський Союз 
(ЄС). Нині ЄС складається з 28 держав*, котрі об’єдналися, щоб разом 
будувати майбутнє, яке всім принесе мир та добробут. Спільна праця 
над досягненням цілей означає також те, що сильніші допомагають 
слабшим. 2004 року до ЄС приєдналися десять держав. Це країни 
Східної Європи та дві острівні середземноморські держави. Румунія й 
Болгарія набули членства в ЄС 2007 року. Хорватія приєдналася до 
Євросоюзу 2013 року. Туреччина, Чорногорія та Сербія нині ведуть 
перемовини про вступ до ЄС. Албанія й Македонія також бажають 
приєднатися до нього.  
 
СЛАЙД. Країни, що входять до ЄС 
 
28 ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ: ФРАНЦІЯ • НІМЕЧЧИНА • ІТАЛІЯ • БЕЛЬГІЯ 
НІДЕРЛАНДИ • ЛЮКСЕМБУРГ • СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО • 
ІРЛАНДІЯ • ДАНІЯ ГРЕЦІЯ • ІСПАНІЯ • АВСТРІЯ • ПОРТУГАЛІЯ • 
ШВЕЦІЯ • ФІНЛЯНДІЯ • ЕСТОНІЯ • ЛАТВІЯ • ЛИТВА • ПОЛЬЩА 
СЛОВАЧЧИНА • СЛОВЕНІЯ • УГОРЩИНА • ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА • 
КІПР • МАЛЬТА • БОЛГАРІЯ РУМУНІЯ • ХОРВАТІЯ  
5 КАНДИДАТІВ: МАКЕДОНІЯ (КЮРМ) • ТУРЕЧЧИНА • СЕРБІЯ • 
ЧОРНОГОРІЯ • АЛБАНІЯ 
 
Інтерактивна частина 2. Знайти столицю (10 хв) 
Робота в командах.  
 
Роздаємо учасниками дві групи карток, де написані перша група - назва 
країн, що входять до ЄС та друга група – столиці цих країн. Кожна група 
отримує по 8 груп карток. 
 
Оцінка 8 балів. 
 
(можна користуватися географічними або адміністративними картами) 
ФРАНЦІЯ                                    ПАРИЖ 
НІМЕЧЧИНА                                 БЕРЛІН 
ІТАЛІЯ                                         РИМ 
БЕЛЬГІЯ                                        БРЮССЕЛЬ 



НІДЕРЛАНДИ                                АМСТЕРДАМ 
ЛЮКСЕМБУРГ                             ЛЮКСЕМБУРГ 
ДАНІЯ                                            КОПЕНГАГЕН 
ГРЕЦІЯ                                          АФІНИ 
ІСПАНІЯ                                        МАДРИД 
АВСТРІЯ                                        ВІДЕНЬ 
ПОРТУГАЛІЯ                                ЛІСАБОН 
ШВЕЦІЯ                                         СТОКГОЛЬМ 
ФІНЛЯНДІЯ                                ГЕЛЬСІНКІ 
ЕСТОНІЯ                                       ТАЛЛІН 
ЛАТВІЯ                                          РИГА 
ЛИТВА                                           ВІЛЬНЮС 
ПОЛЬЩА                                       ВАРШАВА 
СЛОВАЧЧИНА                              БРАТИСЛАВА 
СЛОВЕНІЯ                                    ЛЮБЛЯНА 
УГОРЩИНА                                  БУДАПЕШТ 
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА                ПРАГА 
КІПР                                               НІКОСІЯ 
МАЛЬТА                                        ВАЛЕТТА 
БОЛГАРІЯ                                     СОФІЯ 
РУМУНІЯ                                       БУХАРЕСТ 
ХОРВАТІЯ                                     ЗАГРЕБ 
 
ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА 3 Історія ЄС (13 хв) 
Відео https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=pr_zmkwLaHM 

 
Спробуємо відповісти на запитання (на слайді). Кожне запитання – це 
один бал.  
 
Отже, кожна відповідь команди додає її учасникам один додатковий 
бал.  
 
Якщо Ви знаєте відповідь, піднімаєте руку.  
- Які країни були родоначальниками створення ЄС? 
- Як  називалося перше об’єднання, що привело до створення ЄС? 
- Які цінності поважають європейські країни? 
- У якому році Україна проголосила незалежність? 
- У якому році в обіг увійшло ЄВРО? 
- Що існує в ЄС замість Конституції? 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=pr_zmkwLaHM


СЛАЙДИ: Підписання Шенгенської угоди, створення ЄС  
 
Отже, трошки повторимо. 
Після Другої світової війни Європа була дуже спустошеною. Тож мудрі 
голови, передусім із тих країн, що були давніми «запеклими ворогами» 
– Німеччини та Франції, почали думати про те, як у майбутньому 
запобігти війні. Вони вирішили спільно контролювати сировинні 
ресурси, які традиційно використовувалися для воєн — сталь та вугілля. 
Через шість років після закінчення війни було ствоено Європейське 
співтовариство з вугілля та сталі. 
До цього об’єднання увійшли також Італія, Бельгія, Нідерланди й 
Люксембург. Таким чином, ці шість держав 1951 року заклали перший 
камінь до фундаменту нинішнього Європейського Союзу. Це об’єднання 
функціонувало настільки успішно, що 1957 року держави-учасниці 
вирішили поширити свою співпрацю на всю економіку, а також спільно 
наглядати за мирним використанням ядерної енергії. Вони підписали 
Римський договір і заснували Європейське економічне співтовариство 
(ЄЕС) та Європейське співтовариство з атомної енергії (Євроатом) для 
сприяння та контролю за мирним використанням ядерної енергії. 1973 
року до них приєдналися Сполучене Королівство, Ірландія й Данія, а у 
1980-х роках — Греція (1981), Іспанія та Португалія (1986). 
 
14 червня 1985 року Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди та 
Люксембург підписали так звану Шенгенську угоду. Пізніше до неї 
приєдналися інші держави: Данія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Італія, 
Норвегія, Австрія, Португалія, Іспанія та Швеція. Шенгенська угода 
визначає нову систему прикордонного контролю. Раніше на кордоні 
потрібно було зупинятися й показувати паспорт, тепер у Шенгенській 
зоні можна просто переїздити з однієї країни до іншої, немов немає 
жодних кордонів. Як, наприклад, з Києва до Дніпра чи з Одеси до 
Львова. 21 грудня 2007 року до Шенгенської зони приєдналися дев’ять 
з десяти країн, які стали членами ЄС 1 травня 2004 року (крім Кіпру). 
 
Коли закінчилась «холодна війна», після розпаду Радянського Союзу та 
«Східного блоку», Європа зробила наступний важливий крок: 1992 року 
було створено Європейський Союз (ЄС). Основою для співробітництва 
держав-членів сьогодні є Маастрихтський договір. 1995 року до ЄС 
приєднались Австрія, Фінляндія та Швеція. У травні 2004 року відбулося 
найбільше за всю історію Європейського Союзу розширення, коли до 
нього приєднались 10 держав: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, 



балтійські країни Латвія, Литва та Естонія, Словенія та 
середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта. 2007 року до ЄС 
приєдналися Румунія та Болгарія, а 2013-го – Хорватія.  
 
СЛАЙД щільність населення в країнах ЄС  
 
У Європі тісно переплетені різні культури. Ми можемо розрізнити 
представників тих чи інших народів передусім за мовою, зовнішністю, 
одягом, звичаями та традиціями. Таке розмаїття культур і традицій в 
Європі заохочує вивчати інші країни, народи та їхні звичаї. Бо це дуже 
цікаво.  
У Європейському Союзі сьогодні проживає понад 500 мільйонів людей. 
У Китаї — найбільшій країні світу — 1,22 мільярда жителів. Населення 
США становить 265 мільйонів. 
Скільки ж людей проживає в кожній з країн-членів ЄС? Найбільшу 
кількість населення — понад 82 мільйони мешканців — має 
Німеччина. За нею йдуть Сполучене Королівство, Франція та 
Італія, які мають приблизно по 60 мільйонів жителів. Іспанія зі 
своїми 46 мільйонами та Польща з 38 мільйонами є вже значно 
меншими за кількістю мешканців. Найменшими за кількістю 
населення є Люксембург і Мальта: приблизно по 500 тисяч 
мешканців. 
 
Де найбільша щільність населення? Найщільніше заселеною є 
Мальта: 1 182 (!) жителі на один квадратний кілометр. Значно 
менша щільність у Нідерландах (473) та Бельгії (336). У Сполученому 
Королівстві на квадратному кілометрі проживає 241 мешканець, в 
Німеччині — 230, в Італії — 192, а в Чеській Республіці — 129. Менше 
заселена Австрія з 99 ителями на квадратний кілометр. За нею йдуть 
Румунія (93), Греція (79), Іспанія (78), Болгарія (70),  вже далі — 
Ірландія (54), Швеція (22) і, нарешті, Фінляндія (17). 
 
СЛАЙД Розмовний клуб 
Оскільки, в Європейському Союзі проживає багатомільйонне 
населення, то, цілком природно, у вжитку є дуже багато різних мов та 
діалектів. Для офіційного спілкування в ЄС сьогодні 
використовують 24 мови, які називають офіційними. У деяких 
державах ЄС таких мов кілька — як на всій території, так і лише в 
окремих регіонах (як у випадку німецької мови в Південному Тіролі). 
 



В окремих країнах вживають кілька офіційних мов ЄС. У Фінляндії разом 
із фінською державною мовою є шведська, в Люксембурзі нарівні з 
люксембурзькою — французька та німецька. Найчастіше в країнах ЄС 
сьогодні вживають англійську, німецьку та французьку мови. Для 
кращого забезпечення роботи деяких інституцій Європейського Союзу 
можуть застосовуватись мовні обмеження. Так, наприклад, робочою 
мовою Європейського Суду є французька. Для того, хто володіє 
мовами, в Європі завжди знайдеться робота. 
 
Під час одного із загальноєвропейських опитувань громадян запитали 
про їхнє ставлення до мовного питання. Звичайно ж, рідна мова в кожній 
з країн була визнана найважливішою. Англійська є 
«найпоширенішою» в Євросоюзі. Нею розмовляє 47% населення 
ЄС, хоча вона є рідною мовою лише для 16%, решта 31% володіє 
нею на достатньому для задовільного спілкування рівні. Німецька 
ж, наприклад, є рідною для 24% населення ЄС і ще 8% 
використовують її як іноземну. Французькою розмовляють 28%, 
для половини з них вона є рідною. 45% опитаних зізналися, що 
крім рідної вони хотіли б вивчати принаймні ще одну європейську 
мову. 
 
СЛАЙД Доброго ранку чи привіт мовами ЄС 
 
Переважна більшість європейських мов належить до трьох великих 
мовних груп або «сімей» – германської, слов’янської та романської. 
Мови кожної сім’ї мають схожі риси, оскільки вони походять з одного 
кореня. Наприклад, романська група мов походить від латини, якою 
розмовляли стародавні римляни. Ось як можна сказати «Доброго 
ранку» чи «Привіт» деякими з цих мов: 
 
 

Германські 
данська God morgen 
голландська 
Goedemorgen 
англійська Good 
morning 
німецька Guten 
Morgen 

Романські 
французька Bonjour 
італійська Buongiorno 
португальська Bom 
dia 
румунська Bună 
dimineaţa 
іспанська Buenos días 

Слов’янські 
болгарська Dobró útro 
чеська Dobré ráno 
польська Dzień dobry 
словацька Dobré ráno 
словенська Dobro 
jutro 
 



шведська God morgon 
 

 

 
У цих прикладах легко помітити сімейну схожість. Але існують й інші 
європейські мови, менше споріднені або взагалі не пов’язані одна з 
одною. Ось як можна сказати «Доброго ранку» чи «Привіт» деякими з 
цих мов: 
баскська Egun on 
бретонська Demat 
каталонська Bon dia 
естонська Tere hommikust 
фінська Hyvää huomenta 
гельська 
(шотландська) Madainn mhath 
грецька Kalimera 
угорська Jó reggelt 
ірландська Dia dhuit 
латвійська Labrīt 
литовська Labas rytas 
мальтійська L-Għodwa t-Tajba 
валлійська Bore da 
Мовою ромів, які проживають у різних частинах Європи, «Доброго 
ранку» буде Lasho dyes. 
 
Вивчення мов може бути дуже цікавим заняттям – водночас воно 
важливе на такому континенті, як наш. Багато хто з нас із задоволенням 
їде подорожувати під час канікул до інших європейських країн і 
знайомиться там з людьми. Це прекрасна можливість використати на 
практиці фрази різними мовами, які ми вивчили. 
 
Інтерактивна частина 3. ВІТАЛЬНА ГРА (10 хвилин) 
 
Роздати командам-групам по 8 карточок де написані вітання різними 
мовами.  
 
Кожна команда отримує 8 балів за читання вітань різними мовами, та 
додатковий бал за правильно визначену мову, якою вітання сказане. 
 
Діти обирають представників від команд, вони говорять ці фрази. Інші 



команди повинні здогадатися якої країни це мова 
Наприклад, як тут: https://www.youtube.com/watch?v=d5OsMYJWJWQ  
 
Група 1 
Доброго ранку    
good morning (англ)   гуд морнінг 
guten tag (нім)     гутен таг 
buen dia (іспанська)   буен діа 
dobry dzień (польська)  добру ден 
До́бър ден (болгарська)  дор ден 
hyvää päivää (фінська)   хюве паіве 
dobrý den (чеська)   добріі ден 
καλή μέρα (грецка)    калімера 

 
 

Група 2 
Як справи, як ти    
Comment ça va (французька) комон са ва 
Kako ste (хорватська)  како сте 
Ce mai faci (румунська)  че маі фач 
Hogy vagy (угорська)   ході ваді 
Como estas (іспанська)  комо естас 
Πώς είσαι (грецька)   по си се 
Kā tu esi (латвійська)   ка ту есі 
how are you (англ)   хау ар ю 

 
 

Група 3 
Радий бачити     
glad to see you (англ)    глед ту сі ю 
glad for at se dig(дацька)   глад фа сі да 
prazer em te ver (португ)         празер ін те вер 
iloinen nähdessäni sinut (фін)   іллой де нах де сане сінут 
glad att se dig( швецька)           глаад ат се дей 
hea meel teid näha (естонська)       хеа мей ден днаха 
радвам се да ви видя (болгарська) 
froh zu sehen (нім)    фрог цу зеен 

 
 
Група 4 

https://www.youtube.com/watch?v=d5OsMYJWJWQ


До зустрічі      
see you (англ)     сі ю 
før mødet (датська)    фер моо 
prima della riunione (італ)   пріма делла рюніоне 
ülés előtt (угорська)    улее шалот 
před zasedáním (чеська)         пред засиданим 
prije sastanka (хорватська)             пріє застанка 
înainte de întâlnire (румунська)    уна інте ден теніре 
przed spotkaniem (польська)  пшед сподканієм 
 
ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА 4. Культурна спадщина ЄС (2 хв) 
 
СЛАЙД Культурна спадщина ЄС  
Європа сформувалася завдяки багатьом культурам. Упродовж 
тисячоліть вони створили багато такого, що захоплює нас і сьогодні: від 
започаткування писемності до вершин світової літератури, від перших 
храмів до сучасних архітектурних комплексів, від філософії як 
основоположного знання про людину та світ до образотворчого 
мистецтва й музики як форм вираження настрою та почуттів.  
 
Коли розпочиналось об’єднання Європи, культура та культурна політика 
ще не були основними темами, які обговорювалися лідерами держав. 
Лише наприкінці 1970-х років 
відбулися перші спільні культурні заходи держав-членів ЄС. Було 
започатковано проект «Європейські культурні міста» та ініціативи, 
спрямовані на обмін культурними цінностями й здобутками.  
 
У багатьох сферах життя європейці досягли видатних здобутків, які 
мали велике значення для світу в минулому і залишаються важливими 
сьогодні. Вони відкрили, що існує взаємне тяжіння небесних тіл і що не 
можна випередити швидкість світла; що книги, театр, музика, живопис, 
скульптура і мода відображають ідеї, почуття й турботи людей і 
розкривають зовсім іншу їхню сутність; що казки, дитячі книжки та 
комікси допомагають дітям і підліткам розвиватись та зростати. Як би 
виглядав світ без автомобілів, автобанів, гвинтів для кораблів, літаків та 
ракет? Без стремен або лижних кріплень, без друкарських машин або 
телефонних мереж? Без лего, Піноккіо чи Пеппі Довгапанчохи? Без 
італійської пасти, іспанської паельї чи німецьких кнедлів?  
 
Інтерактивна частина 4. Що їдять в Європі. Традиційні страви 



європейських країн (5 хв) 
Командам роздають карточки з написами країн і картинки наїдків. 
Потрібно їх поєднати. 
Максимально – 8 балів (всі правильні відповіді) 
 
Угорщина     Гуляш 
Італія     Піца 
Чехія      Кнедлики 
Франція     Слимаки 
Бельгія     Картопля фрі 
Англія     Чай з молоком 
Іспанія     Пінчос 
Польща     Бігус      
 
Інтерактивна частина 5. Де живуть казкові герої (5 хв) 
Учасникам роздають карточки з написами кран і картинки героїв. Треба 
їх поєднати 
 
Максимально – 14 балів (всі правильні відповіді) 
 
Карлсон     Швеція 
Попелюшка    Франція 
Русалонька    Данія 
Мері Поппінс    Англія 
Падінгтон     Англія 
Спляча красуня    Франція 
Гаррі Пітер    Англія 
Пеппі Довга Панчоха   Швеція 
Віні Пух     Англія 
Рапунцель     Німеччина 
Піноккіо     Італія 
Чіполіно     Італія 
Кротик     Чехія 
Льолек і Болек    Польща 
 
Інтерактивна частина 6. Де знаходиться цей пам'ятник, в якій 
європейській країні (5 хв) 
Учасникам роздають карточки з написами кран і картинки героїв. Треба 
їх поєднати 
Максимально – 11 балів (всі правильні відповіді) 



 
 
Парфенон     Греція 
Ейфелева вежа    Франція 
Храм Святого сімейства  Іспанія 
Колізей     Італія 
Стоунхендж    Англія 
Пізанська вежа    Італія 
Замойе Нойванштайн   Німеччина 
Атріум     Бельгія 
Карлов міст    Чехія 
Вітряки     Нідерланди 
Русалонька    Данія 
 
Інтерактивна частина 7 Вікторина (10 хв) 
Вікторина для всіх команд. Ведучий задає запитання командам, 
перемагає так команда яка надає більше правильних відповідей. 
 
Кожна правильна відповідь -  1 бал 
 
Країна - батьківщина олімпійських ігор?     Греція 
Як називається країна де стоїть туман і іде дощ? Велика Британія 
Країна тюльпанів та вітряків?      Голландія 
Батьківщина Діда Мороза?       Лапландія 
Батьківщина картоплі фрі?       Бельгія 
У якій країні винайшли кросівки, шнурки, 
кредитні картки,SMS-ки?      Велика Британія 
Яка країна є центром моди?      Франція 
В якій країні знаходиться падаюча башта?    Італія 
Найменша держава на території Європи?    
 Ватикан 
Батьківщина Дракули        Румунія  
Країна вальсу         Австрія 
Найвища точка Європи?       Монблан 
Скільки зірочок на прапорі ЄС?      12 
Як називається єдина грошова валюта ЄС?    Євро 
Назвіть число офіційних мов Євросоюзу?    24 
 
Інтерактивна частина 8 Малювання прапорів країн ЄС (10 хв) 
 



Слайд прапори країн членів  ЄС  
 
Можна використовувати карту країн ЄС з прапорами від 
Представництва ЄС 
 
Малювання і вирізання прапорців ЄС  
Підготувати олівці, ножиці, фломастери, картон/папір 
 
Всі команди отримують найвищий бал - 10 
 
Підсумки, рефлексії, вручення сувенірів та призів (8 хв) 
 
 


