
Квест «Бідосік потребує допомоги» 

 



Учень восьмого класу на ім’я Бідосік 
відважився на самостійну подорож. 
Але в мене є сумніви щодо 
безпечності його задуму. 
Допоможіть Бідосіку не потрапити у 
біду. Для цього вам знадобляться 
знання з предмету , вміння 
спілкуватися  та отримувати 
інформацію із різних джерел 



Завдання 1 

Спочатку знайдіть Бідосіка. Він знаходиться у 
місці, де можна обходитись влітку без 
кондиціонерів. Це скарб нашої планети. Вони 
настільки круті, що можуть стримувати навіть 
пустелю Сахару.  Всесвітній День цього місця 
відмічається 21 березня. 

• Де знаходиться Бідосік? 

 



Відповідь 
 



Завдання 2 
Чим займається Бідосік? 



Відповідь 
 



Завдання 3 
• Пригоди Бідосіка почались відразу. Він у 

величезній небезпеці. На його шляху зустрівся 
клітинний організм з необемеженим ростом із 
роду тих, хто мух вбиває. Від нього померли 
діти та дружина великого драматурга давнини 
Єврипіда.  

• Він смертельно небезпечний, хоча і має 
приємний смак та запах. А ще у нього стрункі 
ніжки та кокетлива спідничку. 

• Кого зустрів наш герой? 



Бліда поганка 
 



Завдання 4 
Бідосік захотів їсти , побачив апетитну 
рослину з ягодами  і вирішив їх скуштувати. 
Чи їстівна ця рослина? Як вона називається? 



Завдання 5 
• Ви врятували Бідосіка від отруєння. Голод 

відступив, бо наш герой знайшов гриби. Але 
чи можна їх збирати? 

• Надішліть йому фото отруйних грибів.  Вам 
необхідно скористатися  одним із видів 
типографської продукції, де міститься 
текстова та графічна інформація. 

• Телефон 80985452769  



Завдання 6 
Допоможи Бідосіку знайти зайве. 

Поясніть свій вибір 



Збери пазл 
• https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=

3d7d709572d3 

 

• І поясни, що обов’язково потрібно знати 
Бідосіку. 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d7d709572d3
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Пригоди нашого героя 
наближаються до 

щасливого кінця. Наш 
урок також. А яка ж 
була тема нашого 

уроку? 



Безпека харчування. 
Отруйні рослини та 

гриби. 



Тепер я впевнена, що ви 
та Бідосік не потрапите у 

біду. 
А для того щоб ви нічого 

не забули, запишіть 
додому параграф 8 



Рефлексія 

• Я не знав, що… 

• Я не вмів, а тепер вмію… 

• Мені не сподобалось… 

• Мені сподобалось… 

 




