
Шановний ведучий інтерактивних ігор 

«Аукціон правил безпечної поведінки» та «День Х», 

перед вами набір дидактичних матеріалів, які допоможуть провести ці 

ігри з дітьми 10–13 років. 

 

Увага! Детальні сценарії та інструкції щодо особливостей проведення 

ігор ви знайдете в методичному посібнику «Формування навичок 

безпечної поведінки дітей». Частина 1 «Вчимо дитину захищатися». 

Методичний посібник доступний для завантаження на сайті 

Українського фонду «Благополуччя дітей» у розділі «Публікації”/ 

«Забезпечення прав дитини» за посиланням 

https://childfund.org.ua/publikatsii/zabezpechennia-prav-dytyny.  
 

Як користуватися набором матеріалів? 
 

Набір містить дидактичні матеріали та інструментарій для проведення 

двох навчальних ігор: «Аукціон правил безпечної поведінки» та «День 

Х».  

Картки з правилами безпечної поведінки, які діти мають засвоїти в 

процесі гри, можуть використовуватись і як лоти у грі «Аукціон правил 

безпечної поведінки», і як цінності, що їх шукають діти під час квесту 

«День Х» у секретній кімнаті. 

 

Набір матеріалів для гри «Аукціон правил безпечної поведінки»: 

 молоток для ведучого аукціону (1 шт.); 

 підставка для демонстрації лотів (1 шт.); 

 картки з номерами учасників аукціону (20 шт.); 

 «таланти» – символічні гроші для участі в аукціоні (100 шт.); 

 конверти для зберігання лотів (5 шт.); 

 лоти-картки з правилами безпечної поведінки (5 шт.): 
o «Стоп! Тут мій кордон»; 
o «Моє тіло належить тільки мені!»; 

o «Погані секрети – небезпека для мене!»; 

o «НІ означає НІ!»; 

o «Розмова з дорослим – вихід для мене!»; 

 картка «Стоп! Тут мій кордон» (1 шт.); 

 картка «Формула впевненого «НІ» (1 шт.); 

https://childfund.org.ua/publikatsii/zabezpechennia-prav-dytyny


 пам'ятка про правила безпечної поведінки (1 шт.); 

 інформаційна листівка (1 шт.). 
 

Дидактичний матеріал, який потребує попередньої підготовки 
Пам’ятку про правила безпечної поведінки та інформаційну листівку 

слід роздрукувати відповідно до кількості дітей, які будуть брати участь 

у грі. 

 

 

Набір матеріалів для гри «День Х»: 

 значок «Хранитель» (1 шт.); 

 табличка на двері «Секретна кімната» (1 шт.); 

 картка, що вішається на ручку дверей, «Опломбовано!» (1 шт.); 

 записка «Стоп. Вхід заборонено» (1 шт.); 

 картки для створення Списку правил гри (8 шт.): 
«Лідер призначається Хранителем» 

«Обов'язки в команді між усіма учасниками розподіляє Лідер» 

«Лідер та Співлідер розподіляють обов'язки між собою 

самостійно» 

«Самостійно виходити з секретної кімнати під час гри учасникам 

заборонено» 

«У секретній кімнаті поводитися чемно, аби не дратувати 

Привида» 

«Голосно промовляти Правила безпечної поведінки, щойно їх 

знайдете» 

«Вартість підказки – 2 таланти» 

«Штраф за порушення правил – 1 талант» 

 конверт для вхідного квитка (1 шт.); 

 вхідний квиток із завданням на звороті (1 шт.); 

 картки для створення Системи кодованих сигналів (5 шт.):  
«II» Розмова з дорослим – вихід для мене. 
«N» Погані секрети – небезпека для мене. 
«LL» Стоп! Тут мій кордон. 
«O» Моє тіло належить тільки мені! 
«X» НІ означає НІ! 

 наліпки «сонечко» (1 аркуш); 

 наліпки «цифри» (від 1 до 7, 1 аркуш); 



 розфарбовка із 5 аркушів: 1 – «Погані», 2 – «секрети –», 3 – 

«небезпека», 4 – «для», 5 – «мене!»; 

 конверт для пазлів «День Х» (1 шт.); 

 заготовка для пазлів, на якій написані всі 5 правил безпечної 

поведінки (1 шт.); 

 вихідний квиток (1 шт.). 

 
Перелік додаткових атрибутів гри для проведення квесту, що не 

увійшли до складу набору, читайте у вищезазначеному методичному 

посібнику. 

Дидактичний матеріал, який потребує попередньої підготовки: 

1. «Вхідний квиток» із завданням слід вкласти у відповідний 

конверт, додати до нього 10 талантів. 

2. Із окремих карток, на яких написані правила гри (разом 8 карток), 

складіть «Список правил» і закріпіть на видному місці біля входу 

в Секретну кімнату, так, щоб їх було зручно прочитати дітям. 

Наприклад, прикріпіть їх за допомогою клейкої стрічки одне за 

одним по вертикалі; або закріпіть від першого до останнього 

горизонтально по стіні; розкладіть їх на підлозі тощо. Так само 

необхідно вчинити з картками, на яких написані символи та їхні 

тлумачення (разом 5 карток), з них складіть «Систему кодованих 

сигналів».   

3. Наліпку «Сонечко» закріпити на дні одноразового стаканчика. 

4. Наліпки з цифрами 1–7 використайте для того, аби створити 

семитомник.  
5. Зробіть по одній копії з усіх 5 аркушів розфарбовки. 

6. Виготовіть пазли. Для цього зробіть 4 копії із заготовки для 

пазлів, розріжте їх по лініям розрізу, складіть усі у відповідний 

конверт. 

Матеріали розроблені та виготовлені в межах проєкту «Сексуальне 

насильство та експлуатація? – Я можу себе захистити», що впровадив 

Український фонд «Благополуччя дітей» за фінансової підтримки 

Генерального Консульства Федеративної Республіки Німеччина в 

Донецьку/офіс Дніпро. 


