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Сценарій 

інтелектуальної гри «Найрозумніший» для учнів 1-4 класів 

 

Мета: сприяти формуванню та розвитку в учнів інтелектуального й 

духовного потенціалу, створити максимально сприятливі умови для 

інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих 

дітей, стимулювати творчу діяльність учнів. 

 

Правила гри: участь беруть 12 учнів 3 класів окремо. Гра проводиться у 3 

тури. У першому турі учням пропонується 7 запитань. За кожну 

правильну відповідь – 1 бал. У другому турі гравці повинні дати 

відповідь на 5 запитань з обраної теми. Час на обдумування – 5 секунд. 

Правильна відповідь – 1 бал. Порядок вибору теми визначається за 

результатами гри «Дешифрувальник».  

 

Хід гри 

 

ФЕЯ: Доброго дня усім, хто завітав на наше свято! Мене звати Чарівна Фея, а  

мешкаю я в чарівному Місті Найрозумніших. 

(вибігає НЕЗНАЙКО) 

 

НЕЗНАЙКО Привіт! Мене звати Незнайко. А чого ви тут зібралися?  

ФЕЯ  Учні 3-А і 3-Б хочуть здійснити подорож в МістоНайрозумніших. 

НЕЗН. Куди? В Місто Найрозумніших?  Ага! Та ви знаєте, що туди 

потрапити – це велика проблема?  

ФЕЯ  Чому ж? 

НЕЗНАЙКО Бо туди можуть потрапити тільки розумні і всезнаючі діти. 

ФЕЯ  А чому ти вирішив, що діти 3-А і 3-Б класів  не досить розумні? 

По собі  судити не треба. 

НЕЗНАЙКО Ти хочеш сказати, що оці учні розумні? А ось я 

 перевірю. Зараз я задам такі питання, … на які й сам не знаю відповіді. 

Побачимо, які ви розумники. Увага! Загадка:  

«Стоїть вулик придорожній, уночі завжди порожній» .Що це? (Школа). Ти 

диви, знають.  

Наступне: «Як називається  документ з оцінками, який видають учню в 

кінці  семестру» ? (Табель).  

І тут знаєте відповідь. Мабуть, варто і мені навчатися, щоб все знати і бути 

розумним. 

ФЕЯ : Варто, Незнайку! 

НЕЗНАЙКО: Візьміть мене, будь-ласка, з собою в Місто Найрозумніших . 

Може, і я чогось навчуся… 

ФЕЯ  Ну що, візьмемо Незнайка з собою? 

ДІТИ Так! 

 

 



(під МУЗИКУ виходить поважно ЗНАЙКО) 

 

ЗНАЙКО Добрий день! Я бачу, до нас у Місто Найрозумніших завітали 

гості. Це добре.  

 (звертається до Незнайки, здивовано) А тебе яким вітром  сюди 

занесло?  

НЕЗНАЙКО (розгублено) Та я з дітлахами, за компанію.   

ЗНАЙКО І чого ти вирішив, що тобі буде тут цікаво? 

НЕЗНАЙКО Ну, по-перше, хочу побачити, наскільки розумні діти… 

ЗНАЙКО Мене це теж цікавить. 

НЕЗНАЙКО А по-друге, хочу сам щось новеньке пізнати. 

ЗНАЙКО (з подивом) А це вже цікаво. 

ФЕЯ  І яким чином ти пропонуєш перевірити знання дітей? 

ЗНАЙКО Я пропоную провести інтелектуальну гру «Найрозумніший». І 

якщо діти покажуть свої знання, я подарую переможцю змагання кубок. 

Конкурс починається. 

 

Назвати учасників. 

-Ми вітаємо глядачів і учасників клубу «Найрозумніший». 

Сьогодні поєдинок учнів 3-А і 3-Б  класів. На ігровий  подіум вийдуть 

12 гравців, щоб розіграти 3 путівки в суперфінал і поборотися за 

почесне звання «Найрозумніший». 

 

Я із задоволенням представляю вам претендентів на місце в грі клубу 

«найрозумніший». Глядачі можуть також взяти активну участь у нашій 

грі , бо з ними будуть проводитися цікаві ігри. 

-- Отже перший претендент: 

--Малейчик Олександра 

--Йолтуховський Матвій 

--Зезекало Анастасія 

--Лукянчук Богдан 

--Ворона Руслана 

Стежка до істини складна, 

І тому в чистому мисленні 

Зухвала відвага потрібна 

Не менш, ніж альпіністам 
І-ТУР 

- І- тур. Перед Вами лежать листочки і ручки, я задаю питання , а ви 

пишете тільки відповідь. Чим швидше і правильно ви напишете тем 

краще. Перше запитання. 

 

1. Назва держави, в якій ми живемо? (Україна)  

2. Найперша і найголовніша книжка у школі. (Буквар)  

3. Спортивна командна гра з шайбою. (Хокей) 



4. Нею косять, її заплітають. (Коса) 

5. Скільки місяців має рік? (12)  

6. На яке світло треба переходити дорогу? (На зелене) 

7. Друга нота нотного стану. (Ре)  

-- Поки Жанна Олександрівна підведе підсумок, я пропоную пограти з 

болільниками  в гру «Цікаві загадки». Перша загадка буде для учнів 3-Б 

класу, а потім для 3-А . Правила гри такі : не можна викрикувати, 

пам’ятаємо про правило піднятої руки, хто перший підніме руку і 

правильно відгадає загадку тому буде невеличкий подаруночок. 

(фея допомагає) 

2. Гра з болільниками. ГРА «Цікаві загадки» 

(за кожну правильну відповідь подарунок) 

1. На городі нога стоїть, 

На нозі голова висить. 

Куди сонце повертається, 

Туди голова нахиляється. 

(Соняшник) 

2. Не ставок і не ріка, 

Мох росте і осока. 

Там земля - неначе тісто, 

Що воно за дивне місце? 

(Болото)  

3. На сметану, масло, сир 

Нам воно згодиться.  

І корисне, і смачне,  

Тече, як водиця.  

Колір в нього, наче сніг,  

Пригощу їм вас усіх!  

(Молоко)  

4. З небесної діжки 

Крижані горішки 

На землю упали, 

Шкоди нам завдали. 

(Град) 

5. І ввечері, і зранку 

Вартую я на ґанку.  

Не кусаю, не гарчу,  

В дім чужих не пропущу.  

(Замок)  

6. Через воду він проводить, 

А сам з місця вік не сходить. 

(Міст) 

 Тепер Жанна Олександрівно проропоную вам підвести підсумок 

і визначити учасників які переходять у півфінал. 



Додаткові: 

1. Космонавт, який першим полетів у космос? (Юрій Гагарін)  

2. Спортивна командна гра з шайбою. (Хокей) 

3. Що покриває стовбур та гілки дерева? (Кора)  

ПІДСУМОК (скільки  залишилося) 

(вручення печаток-зірочок) 

 

ІІ-ТУР-Півфінал 

1. (Плакат з літерами на дошці ) 

2. Гра «Дешифрувальник» 

3. (1-2 класи) 

1 2 3 

АБВГ ҐДЕЄ ЖЗИІ 

4 5 6 

ЇЙКЛ МНОП РСТУ 

7 8 9 

ФХЦЧ ШЩ ЬЮЯ 

4.  

5. Назва птаха: 6511 (сова) 

 

2. Гра з болільниками.  Гра «Скринька» (чарівні речі з казок) 

3.  Підсумок : 

--У другому турі приймали участь 6 учасників , але на ІІІ тур фінал повинні 

залишитися тільки 3 учасники. Усі дітки молодці, але давайте поаплодуємо 

тим учасникам , які не залишаються на 3 тур  це: 

…………………………………………………………………………………… 

Засмучуватися не слід,ви і так дійшли до півфіналу, тому наступного разу ви 

покажете краще свої знання і уміння. (вручення зірочок) 

 У фінал вийшли ………………………………… 

 

4. Сценка  «Веселий віршик» 

(учні 3 -А) 

 

 

 

 



ІІІ- ТУР—КАТЕГОРІЇ 

Категорії:  

Математика Тварини Спорт 

Українська 

мова 
Казки Секрет 

 

--Вам будуть задаватися питання, ви повинні дати відповідь, якщо не знаєте 

говорите далі. 

МАТЕМАТИКА 

1. Як називається чотирикутник з рівними сторонами? (квадрат) 

2. Найменше кругле двоцифрове число? (10) 

3. У дворі ходили гуси . У всіх гусей Сашко нарахував 8 лап. 

Скільки гусей ходило у дворі? 

4. Одне яйце вариться 10 хв. Скільки хвилин буде варитися 3 

яйця?  (10хв) 

5. Числа при відніманні називаються : зменшуване-відємник- і 

… ? (різниця) 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

1. Скільки голосних звуків в українській мові? (6) 

2. З яких двох звуків позначає буква «ща»? (шч) 

3. Як визначити скільки у слові складів? (за кількістю голосних ) 

4. З якої букви пишуться назви квітів? (з малої) 

5. Скільки букв в українському алфавіті? (33) 

ТВАРИНИ 

1. Дика лісова свиня (кабан) 

2. Що носить на спині верблюд? (горб) 

3. Яка тварина спить вниз головою? (кажан) 

4. Яка пташка не вміє літати, а добре бігає? (страус) 

5. Яка тварина завжди носить сумку? (кенгуру) 

 

КАЗКИ 

1. Чим ловив рибу вовк з російської народної казки «Лисиця та 

вовк»? (Хвостом) 

2. Як звали собачку, яка допомагала тягти ріпку? (Жучка) 



3. У якій казці Герда шукає свого брата? (Снігова королева) 

4. Як звали їстівного казкового персонажа? (Колобок) 

5. Який герой отримав від черепахи золотий ключик? (Буратіно) 

 

СПОРТ 

1. Хто такий Андрій Шевченко? (футболіст) 

2. Як називається кінець дистанції? (фініш) 

3. Куди забивають м’ячі у баскетболі (у кошик) 

4. Найвідоміші в Україні брати-спортсмени (Володимир та 

Віталій Кличко) 

5. У якому виді спорту не використовується м’яч : волейбол,  

футбол, хокей? (хокей) 

СЕКРЕТ 

1. Косметичний засіб для миття волосся (шампунь) 

2. Канікули у тата і мами (відпустка) 

3. Спеціальна книга вчителя , у якій відмічається успішність 

учнів (журнал) 

4. Після якої ноти іде нота ре? (до) 

5. Який колір отримаємо при змішуванні жовтого і червоного? 

(оранжевий) 
 

Додаткові питання: 

1. Один із видів образотворчого мистецтва, в якому зображення 

створюється олівцем, вуглем, тушшю. (Графіка)  

2. У якого дерева білий стовбур? (У берези) 

3. Хто в лісі з пташок лікує дерева? (дятел) 
 

--Ось закінчилася гра, Результат дізнатися пора. 

Хто ж краще за всіх працював. І в турнірі відзначився? 

ПІДСУМОК, хто скільки набрав балів 

(ФАНФАРИ  муз.) 

Учитель.  

--Нас порадували ваші відповіді.  

Бажаю вам здійснення найкращих задумів, натхнення, творчих злетів, успіхів 

у сходженні до вершин знань. Але переможець має бути один, ось він. 

 


