
Інтелектуальна гра «Колесо фортуни» 

 

“Людина грає тільки тоді, коли вона 

у повному розумінні слова людина, 

 і вона буває по-справжньому людиною  

лише тоді, коли грає”. 

(Шиллер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: сприяти формуванню та розвитку в учнів інтелектуального й духовного 

потенціалу, створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, 

морального та фізичного розвитку дітей, стимулювати творчу діяльність учнів. 

 

Завдання: 

 

 Виявлення талановитих дітей. 

 Розвиток творчої активності дітей. 

 Стимулювання розвитку інтелектуальних і пізнавальних     можливостей 

дітей. 

 Організація дозвілля учнів. 

 Створення умов для самопізнання й самореалізації. 

 

Слова ведучого: 

Доброго дня шановні гості.  

Кожного дня на уроках, вдома, по телебаченню, на заняттях гуртка ви 

дізнаєтеся щось нове, цікаве, захоплююче про навколишній світ. І мабуть ви 

помічали, що людина, яка багато працює над собою, багато читає, вона є 

ерудованою, обізнаною, є цікавим співрозмовником. Ви теж готуючись до 

уроків, виконуючи проектні роботи добираєте цікавий матеріал, а для цього 

працюєте з довідниками та мережею Інтернет. І от сьогодні ми з вами 

проведемо інтелектуальну гру. Ми подивимося на скільки ви є обізнаними, 

ерудованими, кмітливими, винахідливими у відповідях, а називається наша 

інтелектуальна гра «Колесо фортуни». Фортуна в перекладі з латинської мови – 

це богиня долі. Іншими словами – це везіння, вдача. Тож, бажаю вам , щоб 

богиня фортуна була сьогодні на вашому боці. 

 
З досвіду роботи вихователя 

Алексиної Тетяни Петрівни 

ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО 

сервісу та дизайну»  



Оцінювати нашу гру буде журі у складі: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

У грі приймають участь: 

1. команда учнів 3-го поверху… (капітан оголошує назву команди і всі 

разом проголошують девіз ) 

2. команда учнів 5-го поверху… 

3. команда учнів 7-го поверху… 

4. команда учнів9-го поверху… 

Розпочинаємо нашу гру!!! 

Завдання 1 «Склади картинку» 

Кожна команда отримує коробку з пазлами, яку потрібно скласти. Яка команда 

виконала завдання першою отримує 4 бали, другою – 3, третьою – 2, 

четвертою – 1. 

Просимо журі оголосити результати першого завдання 

Завдання 2 «Хто з вас наймудріший» 

(Зараз до вашої уваги будуть поставлені ряд запитань. Хто перший з вас 

знає правильну відповідь, то пробиває кульку, яка знаходиться на вашому 

столі. Команда, яка дала першою правильну відповідь на запитання 

отримує 1 бал, всі інші команди отримують по 0 балів)  

1. Усний рахунок: виконати просту арифметичну дію 2+2*2=? (відповідь 6) 

2. Рахунок на пальцях: на двох руках 10 пальців скільки пальців на десятих 

руках (відповідь 50) 

3. Відлік часу: професор лягає спати о 8 годині, будильник ставить на 9 год. 

Скільки спить професор? (відповідь 1 годину) 

Просимо журі оголосити результати другого завдання. 

Завдання 3 «Суп із сокири» 

(найбільша кількість відповідей оцінюється 5 балів, наступна 4 бали далі-3 

бали і остання 2 бали) 

Придумайте якомога більше найменувань блюд, які можна приготувати із 

однієї пачки пельменів, не маючи жодних інших продуктів. Керуватися можна 

не тільки здоровим глуздом , але і буйною фантазією. Для команд відводиться 

час 3 хв для виконання даного завдання. 

Просимо журі оголосити результати третього завдання. 

Завдання 4 «Поетом можеш ти не бути…» 

( Журі оцінює за 5-ти бальною системою) 

Складіть вірш з 4-х рядків або частівку про наш навчальний заклад. 

 

Просимо журі оголосити результати четвертого завдання 

 

Завдання 5 «Сміятися не гріх…» 

( Журі оцінює за 5-ти бальною системою) 

Запрошуємо по 2 гравці від кожної творчої команди. Гравці стають один до 

одного спиною. 



Завдання: намалювати носорога. Один гравець команди, який стоїть лицем до 

залу малює її передню частину, а інший, який спиною малює задню частину 

носорога. Повертатися один до одного і спілкуватися  при цьому не можна. 

Після відведеного часу всі запрошуються на «вернісаж» і дивимося на 

намальованого носорога, який складається з двох частин. А журі оцінює… 

 
Просимо журі оголосити результати  

 

Завдання 6 «Вузлик на згадку» 

( Журі оцінює за 5-ти бальною системою) 

Кожна команда отримує стрічку довжиною в 1 м. 

Завдання: взяти стрічку у дві руки (положення рук може бути довільним) 

зав’язати вузол, не випускаючи її з рук. Для команд відводиться час 3 хв для 

виконання даного завдання, після чого кожна команда зможе продемонструвати 

свій результат. 

 

Просимо журі оголосити результати  

 

Завдання 7 «Аукціон» 

( Журі оцінює за 5-ти бальною системою) 

Почергово команди повинні назвати кінофільми в назвах яких є жіноче ім’я. 

Переможцем стає той хто останнім назвав фільм. 

Для команд відводиться час 3 хв для виконання даного завдання. 

Відповідь 1-ої команди…… 

 

Просимо журі оголосити результати 

 

Завдання 8 «Куплет пісні з чоловічим ім’ям»  

( Журі оцінює за 5-ти бальною системою) 

Почергово команди виконують по 1 куплету пісні у якому звучить чоловіче 

ім’я. Командам відводиться час 3 хв для підготовки завдання. 

Відповідь 1-ої команди…… 

 

Просимо журі оголосити результати 

 

Завдання 9 «Конкурс капітанів» 



Запрошуємо капітанів команд на середину. Зараз вам будуть зачитуватися 

загадки, а ви повинні дати на них правильні відповіді. Якщо відповідь у вас 

готова, то піднімаєте одразу руку. 

(найбільша кількість відповідей оцінюється 5 балів, наступна 4 бали далі-3 

бали і остання 2 бали) 

Розпочинаємо 1-ша загадка….. 

 

Дякуємо нашим капітанам команд і просимо їх зайняти свої місця, а журі 

оцінити даний конкурс. 

 

А зараз просимо наше журі підбити підсумки гри «Колесо фортуни» і 

визначити переможця. 

А поки журі підбиває підсумки нашого конкурсу ми з нашими командами 

проведемо невеличкий аукціон. Нашим командам будуть роздані однакові суми 

грошей за які вони можуть придбати по одному призу для команди. 

Розпочинаємо: 

1. На продаж виставляється лот №1 – «Ви ще не в білому, тоді ми йдемо до 

вас» 

2. На продаж виставляється лот №2 – «Чудо прибамбас» 

3. На продаж виставляється лот №3 – «Необхідна річ у стресових 

ситуаціях» 

4. На продаж виставляється лот №4 – «Липкий бублик» 

Дякуємо всім гравцям і вітаємо вас з чудовими подарунками. 

А зараз надаємо слово нашому журі для оголошення остаточних результатів і 

підведення підсумку гри… 

 

Нагородження. 

 



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «Колесо фортуни» 
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

конкурсантки 

Конкурс №1 

«Склади 

картинку» 

Конкурс №2 

«Хто з вас 

наймудріший

» 

Конкурс 

№3 

«Суп із 

сокири» 

Конкурс №4 

«Поетом 

можеш ти не 

бути …» 

Конкурс №5 

«Сміятися не 

гріх…» 

Конкурс 

№6 «Вузлик 

на згадку» 

Конкурс 

№7 

«Аукціон» 

Конкурс 

№8 

«Куплет 

пісні з 

чоловічим 

імям» 

 «Вгадай мелодію» 

Конкурс 

№9 

«Конкурс 

капітанів

» 

1 

 

Команда  

 

         

2 

 

Команда  

 

         

3 

 

Команда 

 

         

4 

 

Команда  

 

         

 

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «Юний інтелектуал» 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

конкурсантки 
Загальний бал 

1 Команда «Вогники» (3 поверх)  

2 Команда «Зіроньки»  

3 Команда «Карамельки» (7 поверх)  

4 Команда «220 вольт»  



 
 

 
 

 

    


