
Правовий марафон 
Мета:  поглибити знання, здобуті учнями на уроках, популяризувати правові закони, 

зробити процес пізнання цікавим і захоплюючим, формувати правову культуру 

школярів; розвивати мислення, увагу, пам'ять; виховати  в учнів інтерес до правових 

знань 
Обладнання: картки з цифрами для жеребкування, «Путівник», завдання,назви зупинок, 

малюнки дітей «Права дитини», подарунки для учасників 
Хід гри 

Добрий день, шановні друзі! Ми раді вас вітати всіх на нашому Правовому марафоні. 

Сьогодні на нас чекає захоплююча гра з правознавства. Сподіваюсь, ви взяли з собою у 

складну, але водночас цікаву подорож солідний багаж знань. Не забудьте прихопити свій  
життєвий досвід і найкращі сподівання !  
Учень: Мораль і право, 
Право і закон –  
Рушійні сили для життя людини,  
А їх знання надасть нам вірний тон 
І розвитку держави – України. 
Регулювати світ людських стосунків.  
Впровадити державницький процес – 
Все в правознавстві міститься в  рахунку: 
Розумно й чесно твориться  прогрес. 
Щоб забезпечить молодим майбутнє, 
Свідомо накопичуєм знання. 
Все, що завчили, стане незабутнім, 
Конкретно хочем жить,  не навмання 
Дозвольте представити вам членів журі: … 
Жеребкування та утворення команд(назва, девіз). 
Правила гри:  
Необхідно пройти весь маршрут, не пропускаючи жодну зупинку. На кожній зупинці 

виконати завдання та зробити відмітку у «Путівникові». Всі завдання виконувати 

швидко, оскільки враховується і швидкість виконання. Та команда, яка першою 

прибіжить на «Фініш», отримає додатково 5 балів. На зупинках кожна правильна 

відповідь у завданні – 1 бал. 
Бажаємо успіхів! 

Зупинка І «Ерудит» 
Зупинка розташована в місці, яке  допоможуть знайти рядки вірша: 

Моя Батьківщина — це вишеньки цвіт 
І верби над ставом, й калина. 

Моя Батьківщина — це мрії політ, 
Це рідна моя Україна! 

1. Форма правління в Україні                                             
2. Вища соціальна цінність в Україні                                       
3. Державною мовою в Україні є…                                         
4. Державні символи України                                     
5. Хто є автором слів гімну України?                                       
6. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на 

день їх проведення…                                           
7. Назвати народні символи України                 



8. Як називається основний закон держави?                                 
9. Коли у світі відзначають День прав людини?                  
10. Основне і невід’ємне право людини…                            
11. Що означає термін демократія в перекладі з грецької мови ?           
12. Як називаються особи, яким не встановилося 18 років?              
13. Хто в Україні є главою держави?                          
14.  Коли відзначається День Конституції України?      
15.  Коли відзначається День Незалежності України?   
16.  Хто був першим президентом України? 
17.  У якому віці людина отримує паспорт? 
18.   Документ, що підтверджує факт реєстрації народження дитини.    

 Зупинка ІІ «Захищаємо права казкових героїв» 
Зупинка розташована в місці, яке  допоможуть знайти рядки вірша Д.Павличка: 

Наче вулик, наша школа. 
Вся вона гуде, як рій. 

І здається, що довкола 
розквітають квіти мрій… 

Потрібно назвати які права, згідно Конвенції ООН про права дитини, були порушені 
1. Англійська народна казка «Троє поросят» 
«…Ніф – Ніф добіг до своєї солом’яної хатинки й устиг зачинити дверцята за мить до 

того, як клацнули ікла сірого розбійника. 
- Ану відчиняй! – прогарчав вовчище. 
- Нізащо! – пропищав переляканий Ніф – Ніф 
Вовк набрав якнайбільше повітря й так дмухнув, що хатинка Ніф – Ніфа розлетілася в 

різні боки» 
2. Народна казка «Вовк і семеро козенят» 
«… І тут вовк увірвався до хатинки. Злякалися козенята й нумо ховатися хто куди… Але 

вовк їх усіх знайшов і довго не розбирався: роззявив свою пащеку та проковтнув усіх по 

черзі…» 
3. Російська народна казка «Маша і ведмідь» 
«…Увійшла Машенька до хатинки та й сіла на ослінчик. А в тій хатинці жив 

здоровенний ведмідь. Повернувся ввечері ведмідь, побачив Машеньку, зрадів. 
- Ага, - каже,- тепер не випущу тебе! Будеш у мене жити. Будеш піч топити, будеш кашу 

варити, мене кашею годувати,» 
4. Казка О. Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» 
«Розбійники підбігли.  
- Ага, тепер від нас не втечеш!.. 
Важко уявити, чого тільки вони не виробляли, аби примусити Буратіно розкрити рота… 

Нарешті розбійники вирішили повісити його догори ногами. Прив’язали до ніг мотузку, і 

Буратіно повиснув на дубовій гілці…» 
5. Ш.Перро «Попелюшка або Кришталевий черевичок» 
« - А що, Попелюшко, хотілося б тобі поїхати на бал? – запитували сестри, поки вона 

розчісувала їх перед дзеркалом. 
- Ой, що ви, сестрички! Ви смієтеся з мене! 
- Авжеж. Хот ж тебе таку нечепуру пустить… 
І ось нарешті очікуваний день настав. Мачуха та сестри поїхали. Попелюшка довго 

дивилася їм услід, а коли їхня карета зникла за поворотом, вона затулила обличчя руками 

і гірко заплакала.» 



6. Українська народна казка «Кривенька качечка» 
« Пішла вона до криниці, а дід з бабою – в хату! Дивляться – аж у гніздечку нема 

качечки, тільки повно пір’ячка. Вони тоді взяли гніздечко – та й кинули у піч. Воно там і 

згоріло. Зайшла дівчину в хату та зараз до гніздечка – аж гніздечка нема.  
Дівчина й каже: 
- Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А 

тепер – піду я від вас.» 
7. Н. Забіла «Зайчикова хатка» 

«Оселились біля річки 
Сірий зайчик та лисичка. 
Зайчик – в хатці луб’яній,  
а лисичка – в крижаній. 
Ось постукала в віконця 

Тепла сонячна весна, 
І розтанула на сонці  
біла хатка крижана. 

Лиска почала зітхати: 
- Як я житиму без хати? 

Зараз зайця прожену 
Й влізу в хатку луб’яну! 
Де вже зайчику малому 

Суперечить хижаку! 
Довелось тікати з дому 
Бідолашному звірку.»  

8. О. Толстой «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» 
«Він схопив Буратіно, відніс його до комори театру і повісив на гвіздок. 
Повернувшись, він насварився на ляльок семихвостим батогом, щоб вони вели виставу 

далі…Карабас Барабас сів вечеряти. У вогнищі було замало дров. Тоді він ляснув у 

долоні. Прибігли Арлекін і П’єро. – Принесіть - но сюди цього гульвісу Буратіно, - 
сказав синьйор Карабас Барабас. – Він зроблений з сухого дерева, я його підкину у 

вогонь, моя печеня швидко засмажиться. 
Арлекін і П’єро впали навколішки, благали пожаліти нещасного Буратіно. 
- А де мій батіг? – загарчав Карабас Барабас. 
Тоді вони, ридаючи, пішли до комори, зняли з гвіздка Буратіно й потягли на кухню» 
                                                              Зупинка ІІІ  «Закінчити прислів’я» 

Зупинка розташована в місці, яке  допоможуть знайти рядки вірша: 
                                            Для птахів, щоб не страждали, 
                                           ми їдальню змайстрували. 
                                           І в зимові, отже, дні 
                                          дуже вдячні нам вони. 
Моя хата з краю - … 
Суд не справедливий, якщо суддя - … 
Де закон –… 
Що мені закон,… 
Закон любити - …  
Бідному з багатим судитися - … 
Вір своїм очам, … 
Вовк линяє, але …  



Чим далі в ліс, … 
Чуже добро на користь … 
З ким поведешся, … 
Закон суворий, але він - … 

Зупинка ІV  «Куди звернутися ?» 
Зупинка розташована в місці, яке  допоможуть знайти рядки вірша: 

Щоб довелося мандрувати –  
Піти по рідній всій землі: 
У кожне місто завітати, 
У кожнім побувать селі… 

1. Ви почули у сусідньому будинку постріли, крики  
2. Вашого родича звинувачують у злочині  
3. Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину і з ним грубо поводились  
4. Ви стали свідком ДТП  
5. Ви знайшли у себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на снаряд.  
6. Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, побили  
7. Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані  
8. Ваші батьки укладають угоду і хочуть перевірити її законність  
9. Вашого брата звільнили з роботи, а він це вважає незаконним і хоче отримати 

консультацію  
 Зупинка V «Мої права» 

Зупинка розташована в місці, яке  допоможуть знайти рядки вірша: 
Всі професії для нас важливі 

Руки золоті – це справжнє диво! 
Завдання: визначити права дитини, які зображено на малюнках 
 
Підведення підсумків   

Дитя моє, права дитини 
ти мусиш вивчити сумлінно. 
Це так потрібно, так важливо 
напевне знати в наші дні: 
коли з тобою справедливо 
вчиняють, а коли і ні. 
Тож прочитай, завчи напам'ять 
Порадь і друзям почитать. 

Хай прочитають тато й мама 
Закони всім потрібно знать! 
Будь добрим сином чи дочкою, 
поганим вчинком не зганьби 
ти роду власного ніколи 
Люби свою сім'ю і школу, 
Свою Україну люби! 

Нагородження 
 


