
9 грудня у спеціалізованій школі № 17 Подільського 
району відбудеться інтелектуально-правова гра  

«З Україною в серці»  
 

 
 

У грі братимуть участь команди 9-их класів. Кожен клас представляє 

команду  -  6 чоловік + капітан. 

Гра складається з 6 раундів.  

1 раунд. «Чи вірите ви, що...».Ведучий по черзі ставить питання командам. 

Кожна команда має 30 сек. на обговорення. Після обговорення капітан 

команди дає відповідь. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. 

Члени журі підводять підсумки після кожного раунду. 

Також після кожного раунду команди мають можливість отримати ще 2 

додаткових бали. Для цього учасникам пропонується прослухати українську 

пісню та вгадати її назву. 

2 раунд. «Цифри від Феміди». Ведучий ставить питання на правову 

тематику (вік, з якого громадяни мають право брати участь у виборах тощо, 

відповідь – 18 ). Кожна команда після обговорення має дати правильну 

відповідь і отримати 1 бал. Правильна відповідь має бути у цифровому 

значенні. 

3 раунд. «Юридичний буквар».Кожна команда має пояснити значення 

запропонованих термінів. 

4 раунд. «Мандруємо столицею України». На екрані по черзі з’являються 

зображення пам’яток архітектури та інших іторичних споруд. Командам  

необхідно відповісти, яка пам’ятка історії та архітектури нашого міста 

зображена на екрані.  

5 раунд. «Секрет чарівного кошика». Кожна команда повинна назвати річ, 

яку опише ведучий. Учасники матимуть 1 хвилину на обговорення. 

6 рунд. «Підказка». Капітани команд отримують картки з прізвищами 

відомих українців. Їм потрібно, не називаючи прізвищ, мімікою та жестами 



описати вказану особу так, щоб команди могли вгадати, про кого йде мова.За 

кожну правильну відповідь комана отримує по 1 балу. 

Члени журі підводять пісумки, оголошують переможців. 

 

 

 
 11 листопада 2014 року в Будинку дитячої творчості 

Подільського району в рамках Всеукраїнського тижня права відбудеться 

інтерактивний захід «Великі права маленької дитини» (по сторінках 

Конвенції ООН про права дитини ).  

 До участі в цьому заході залучаються учні 5-7 класів 25 шкіл району, 

які мають підготувати макет соціальної реклами на обрану статтю та зробити 

її театралізовану презентацію. 

 Напередодні представники закладів методом жеребкування обрали 

назву статті, яку мають презентувати. Серед них: “Кожна дитина має право 

на розвиток талантів”, “Кожна дитина має право на сім’ю”, “Кожна дитина 

має право на інформацію”, “Кожна дитина має право на національну 

самобутність”, “Особлива турбота про дітей-інвалідів” та інші.. 

 Проведення заходу має на меті не тільки ознайомити дітей з їхніми 

правами, а дати можливість замислитись над своїми обов'язками  перед 

собою та своїми однолітками. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


