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КВЕСТИ ПО ЛЬВОВУ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ. 

 
Квести для школярів – це чудовий варіант командної, рухливої і водночас 

інтелектуальної гри для всього класу. Більшість дітей полюбляють розгадувати 

загадки, таємниці, пригоди і розслідування. Квести допомагають максимально 

залучити у гру всіх його учасників, а також цікаво й нестандартно провести час. 

 

 Також квест – це гра, яка чудово згуртовує дітей в класі, розкриває слабкі 

й сильні сторони всього колективу загалом й кожного учасника зокрема. 

 

 Квест розпочинається із поділу дітей на команди, що створює цікаві 

умови для учасників гри, а також вчить дітей підтримувати одне одного.  Кожна 

команда отримує ігрові питання і завдання. Виконуючи завдання, команди 

набирають бали і дізнаються цікаві факти з історії міста Львова. Прості й 

оригінальні завдання допомагають дітям креативно мислити, активно 

відпочивати та спілкуватись.  Виявляючи незвичайну кмітливість, учасники 

знаходять відповіді на 10-20 питань і приходять до фінішу. Щасливі, втомлені і 

дуже задоволені! 
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 Квест відбувається як ігрова екскурсія-пригода: 
 

 Учні з ентузіазмом і натхненням виконують завдання гри; 

 Під час квесту учень з легкістю запам'ятовує в 7 (!) разів більше 

інформації в порівнянні зі звичайною екскурсією; 

 Квест спонукає школярів активно діяти, проявляти логіку і 

кмітливість; 

 Дозволяє розвинути одночасно командний дух та лідерські якості; 

 Залишає яскраві враження від знайомства з історією та культурою 

Львова, творів мистецтва, пам'яток архітектури. 

 

 Уявіть: Ваші учні з палаючими від захоплення очима вивчають музейні 

експонати і міські пам'ятники - все те, на що так складно привернути їхню 

увагу! 

 

 
 

Ми також із задоволенням приїдемо до Вас в школу, щоб донести інформацію 

вчителям, учням та батькам дітей про те, які саме квести ми пропонуємо і як виглядає 

організація процесу. 



Усі наші квест екскурсії складені професійними екскурсоводами з багаторічним 

досвідом роботи. Різна складність завдань та протяжність маршруту, дозволять підіб-

рати оптимальний варіант для учнів різного віку. 

Обов'язкова умова дитячого квесту - не менше одного дорослого в супроводі. 

Дорослі контролюють дітей і допомагають їм під час гри. 

 ТЕМАТИКА квестів по Львову для школярів: 

 

- Вперше у Львові 
- Пригоди кам’яних левів 
- Старі вулиці міста 
- Середньовічні годинники Львова 
- Вартові середмістя 
- Загадки львівської бруківки 
- Війна і мир 

Оберіть одну із квест-екскурсій від Look City та  

насолоджуйтесь яскравими враженнями! 
м. Львів 

    вул. Григоровича, 9/1 
          (032) 247-90-85 

          (093) 264 73 76 
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