
Картинка-загадка 

 

Бажаєш перевірити рівень своєї уважності та довести усім, що саме Ти — 

найрозумніший та найкмітливіший? 

Сьогодні у Тебе є чудова нагода пройти цікавий тест і перевірити, чи гідний 

Ти звання «Містер (Місіс) уважність», а заодно і дізнатися, чи притаманні 

Тобі туристичні навички. Зробити це дуже просто, варто лише відповісти на 

декілька питань. 

Завдання: прискіпливо оглянь картинку та дай відповідь на дев’ять 

хитромудрих питань про туристів. 

Вперед! 

1. Скільки туристів мешкають в цьому таборі? 

2. Коли вони сюди приїхали: сьогодні чи кілька днів тому? 

3. На чому вони сюди приїхали? 

4. Чи далеко від табору до найближчого села? 

5. Звідки дме вітер: з півночі або півдня? 

6. Яка зараз частина доби: ранок, обід, вечір або ніч? 

 



7. Куди пішов Шура? 

8. Хто сьогодні черговий (готує їжу)? (Назви ім’я) 

9. Яке сьогодні число якого місяця? 

Відповіді 

1. Четверо, список чергових складено на чотирьох, на килимку лежать чотири 

ложки і чотири тарілки. 

2. Не сьогодні, між наметом і деревом встигла утворитися павутина. 

3. Ймовірно, на човні. Адже біля дерева стоять весла. 

4. Село недалеко. Навряд чи хлопці привезли з собою живу курку. 

5. З Півдня. На дереві довші гілки на південній стороні, а коротші — на 

північній. А тепер подивись на полум'я багаття — воно «тягнеться» на північ, 

та й прапорець розвівається в сторону півночі. Отже, вітер південний. 

6. Ранок, адже тінь падає на захід. Сонце світить зі сходу. З попереднього 

питання ми визначили, де знаходяться північ і південь, а отже, знаємо, де й 

інші сторони. 

7. Шура пішов ловити метеликів (видно сачок за кущами). 

8. Чергує Петя, адже Шура пішов ловити метеликів, Коля сидить біля свого 

рюкзака з літерою К. Ще один хлопчик — фотографує. Це Вася — у рюкзаку 

з літерою «В» лежить штатив, отже, фотографа кличуть на букву «В» — Вася 

(згоден, штатив важко помітити). 

9. На картинці — 8 число, бо сьогодні чергує Петя (видно на календарі), і як 

Ти напевне правильно встиг помітити зараз — серпень: кавуни найчастіше 

достигають у серпні. 

 


