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Опис: «Родинна таємниця» — це ілюстрована пригодницька книжка про трьох 
підлітків, яким трапляються різні таємниці та загадки. Єнс І. Ваґнер — 
прихильник історій про шпигунів й детективів, тому «Родинна таємниця» — 
захоплива пригода-квест. 

Ключові слова: Пригоди, загадки, шифри, бібліотека, підлітки.

Формат заходу: 1) Дорослий читає учасникам перші три розділи книжки, 
вони разом розглядають та обговорюють ілюстрації й зміст прочитаного;
2) Учасники намагаються розгадати загадки наприкінці кожного з розділів, 
за необхідності користуються підказками в кінці книжки;
3) Ігрова частина: учасники діляться на команди (по 2–3 особи) та уявляють 
себе героями «Родинної таємниці», котрі приходять у бібліотеку і знаходять 
загадкове повідомлення. Кожна команда має знайти на полиці необхідну 
книжку, а у книжці — аркуш із завданнями. 

Коментар про формат: Дорослий читає історію сторінка за сторінкою. 
До розгортів додано запитання для обговорення, щоби краще зрозуміти 
підлітків-героїв. Запитання побудовані за таким принципом: спершу потрібно 
прочитати текст на зазначеному розгорті, а потім поставити запитання. 
Для ігрової частини у дидактичних матеріалах запропоновано 3 варіанти 
завдань — відповідно, команд може бути більше, а завдання можуть 
дублюватися. 

Мета заходу: Прочитати 3 розділи захопливої пригодницької книжки, 
у якій герої-підлітки стикаються зі складними завданнями і мусять виявити 
кмітливість; розглянути завдання на ілюстраціях, які є невід'ємною частиною 
історії, та вирішити їх; вирішити завдання ігрової частини (подібні до тих, 
які доводилося вирішувати героям книжки) та дешифрувати послання. 

Додаткове устаткування: 
1. Завдання для необхідної кількості команд учасників, фломастери й олівці 
для писання; 
2. Аркуші для проведення експерименту за підсумками першого розділу. 
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Підготуйтеся до заходу:
1. Прочитайте перші три розділи та дидактичні матеріали для проведення 
заходу, продумайте сценарій ігрової частини.
2. Знайдіть та підготуйте додаткове устаткування — роздрукуйте необхідну 
кількість завдань для ігрової частини, зверніться по допомогу до бібліотекарів, 
спільно з якими проводите захід; напишіть від руки перший шифр 
на завданнях; продумайте, у які книжки вкладете завдання для ігрової 
частини та як учасники кожної з команд матимуть їх знайти (наприклад, 
підготуйте для кожної підказку: зелена книжка на третій полиці у стелажі 
номер 5).
3. Ознайомтеся із загальними рекомендаціями для проведення заходу. 

Запрошення до читання: Сьогодні ми станемо юними дослідниками 
та дослідницями разом із книжкою «Родинна таємниця». Ми шукатимемо 
підказки та розгадуватимемо головоломки. Однак спершу познайомимося 
з нашою командою — оповідачем Тіммі, який і ділиться цією історією разом 
з нами, його друзями — Лілі та Марвіном (читаємо характеристики героїв 
на сторінках 2–3, а текст, виділений кольором наприкінці 3 сторінки, — 
пропускаємо). Наша історія починається з розділу «Записки на полях». 
Ви готові?  
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Сторінка

Тіммі разом з друзями вирушає 
у бібліотеку. Як ви думаєте, 
з чим може бути пов`язане 
прохання його старшого брата Тома? 

Учасники висловлюють 
припущення. Головне: 
слово «бібліотека» з грецької 
перекладається як «сховище 
книжок». Тобто це місце, 
де зберігаються книжки, 
де накопичується інформація, 
де можна дізнатися багато 
нового.
(Тут можна навести факти 
про найстаріші бібліотеки 
світу.) 

Старі книжки та газети — 
це документи минулого. 
Раз на два місяці їх потрібно 
обережно діставати і гортати, 
ретельно відокремлюючи 
сторінки, щоби вберегти 
їх від пилюки та різних 
мікроорганізмів. Зберігати 
старі книжки потрібно 
в місцях, де немає вологи 
та пилу, а також сонячного 
світла. 

Запитання від дорослого 
Орієнтовні відповіді та 
запрошення до діалогу

8–9

6–7 

Зі старими книжками потрібно 
поводитися обережно. Що це означає? 

 

Немає такого способу, 
потрібно ретельно перевіряти 
кожну книжку. 

10–13 Як найефективніше знайти таємне 
послання? 
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Чому Марвін приніс із собою жабу? 
Як на його місці вчинили б ви? 

Скільки учнів у класі Тіммі? 
 

Учасники висловлюють свої 
міркування про самотність 
хворої тварини. 

Тіммі, Лілі, Марвін + 14 голів, 
які озирнулися на їхні вигуки 
= 17 осіб

Бо це давнє видання, 
а малювання (навіть олівцем) 
у такій книжці може завдати 
їй непоправної шкоди. 
У цьому випадку книжка — 
це не утилітарна річ, якою 
ми користуємося, а предмет 
мистецтва. 

Учасники висловлюють власні 
припущення (якщо необхідно 
— скористайтеся підказками на 
сторінці 96, якщо не вдалося 
розгадати загадку — хутчіш 
читайте наступний розділ!)
 

15–17 Чому пані Візеон так обурило, 
що в книжці щось накреслено? 

Звідки Тіммі знає, що це не Марвін 
підкреслив ті слова в книжці? 

Наступна історія — 
«Таємні повідомлення». 
Можливо, вона дасть нам більше 
відповідей, адже наразі невідомо, 
які повідомлення потрібно знайти, 
де саме, як їх розшифрувати 
й що з ними робити далі. А головне — 
чи вдасться все це зробити Тіммі, 
Лілі та Марвіну. 

14
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Учасники висловлюють свої 
припущення. 

Учасники висловлюють свої 
припущення. 
(якщо необхідно — 
скористайтеся підказками 
на сторінці 96, якщо 
не вдалося розгадати 
загадку — хутчіш перегорніть 
сторінку!)

Його дідусь — італієць, тож 
Марвін знає італійську мову.

Те, що трапилось (часто 
непередбачуване, 
несподіване); подія, випадок. 
Чи обов’язково це щось 
приємне? Ні, пригода може 
бути небажаною 
і небезпечною.

18 Як Марвіну вдалося перекласти 
підкреслені слова? 

«Готовий до пригод» — це шифр 
чи підказка. Можливо, загадка криється 
у слові «пригоди»? 
Що це таке — пригода? 

19–23 Отож, у трьох томах містяться три різні 
словосполучення: «Готовий до пригод», 
«Знайти монстра», «Поклади книжки». 
Що вони можуть означати? 

24–25 То де ж Лілі побачила монстра?  

Проведіть експеримент 
і переконайтеся, що Марвін справді 
не міг провести лінію. Покладіть 
розірваний аркуш на чистий, проведіть 
лінію, переконайтеся, що підкреслення 
потрапило і на наступну сторінку. 

17  
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Учасники висловлюють свої 
припущення. 
(якщо необхідно — 
скористайтеся підказками 
на сторінці 96, якщо 
не вдалося розгадати 
загадку — дорослий підказує, 
що це статуя номер 3!)

Якщо це стара бібліотека, 
то у ній можуть бути меблі, 
статуї, стелажі та інші меблі 
ще з часів її заснування. 
А ще бібліотечний простір 
може бути частково 
музейним. 
Можливо, зараз у залі, 
на яку дивляться герої 
зверху, відбувається 
виставка скульптур? 

26–29 Ось наші четверо монстрів! 
Як ви думаєте, звідки у бібліотеці 
могли взятися такі монстри й навіщо 
вони потрібні? 

30–31 Тож яка статуя збігається з малюнком 
на корінцях? 

Наступний розділ називається 
«Четверо чудовиськ». 
Назва підказує нам, що знайти 
доведеться не одного монстра, 
як сказано у підказках, 
а щонайменше чотирьох!
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Завершення читання: Отже, разом із трьома друзями-однокласниками Тіммі, 

Лілі та Марвіном ми опинилися у бібліотеці на екскурсії. 

Що вони встигли зробити за ці три історії, які ми з вами прочитали? 

(Учасники називають: устигли погортати старі книжки, знайти і розгадати 

3 підказки, побачити, що три книжки складаються в один малюнок монстра, 

знайти намальованого монстра серед інших статуй.) 

Щоб розгадувати загадки і розкривати таємниці, друзям потрібно мати певні 

якості. Які? 

(Спостережливість — щоби помічати деталі, винахідливість, уважність, 

знання мов.)

Завдання: Ми з вами, майже як Тіммі, Лілі та Марвін — опинилися у бібліотеці. 

А це означає, що на нас чекають загадки, які потрібно розвʼязати. 

Це завдання необхідно підготувати заздалегідь: нашкрябати ручкою, 

яка не пише, одну з приказок про мудрість. Учасники мають розгадати загадку, 

взяти простий або кольоровий олівець, замалювати зону шифру та прочитати 

приказку. 

Варіанти приказок: 

- Хто по кладці мудро ступає, той ся в болоті не купає.

- Кожна пригода — то мудрості дорога.

- З самого початку думай, який буде кінець.

Після завершення завдання значення кожної з приказок можна 

обговорити з командами. 

 

Цей шифр написано невидимими чорнилами, проте є той, 
хто може зробити його видимим: чорний Іванчик, дерев’яна 
сорочка, де носом поведе — замітку кладе.

Відповідь на загадку — олівець. 1
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Це шифр, у якому кожна правильна літера 
записана як наступна літера алфавіту. 

Завдання і розгадки: 

«А» 

УЇННЇ ҐПУГІК ЕП РСІҐПЕ

Тіммі готовий до пригод

«Б» 

МЇМЇ ИОБКЩМБ НРПТУСБ

Лілі знайшла монстра

«В» 

НБСГЇО ГИАГ ЛОІЗЛФ

Марвін взяв книжку 

2

Це шифр, літери якого закодовані: кожна цифра відповідає 
аналогічній за номером літері алфавіту. 
Скористайтеся підказкою, щоби розшифрувати текст. 

Завдання і розгадки: 

«А» 

Книжка про пригоди підлітків починається розділом 

«Записки на полях».

15 10 11 9 15 1 20 21 19 20 21 11 4 19 6 11 20 12 6 16 12 23 15 12 3 20 19 

28 11 18 1 8 23 31 22 33 21 19 10 6 12 16 19 17 10 1 20 11 22 15 11 18 1 20 

19 16 33 26

«Б» 

У розділі «Таємні повідомлення» герої прийшли в бібліотеку. 

24 21 19 10 6 12 16 12 23 1 8 17 18 12 20 19 3 12 6 19 17 16 7 18 18 33 4 7 

21 19 13 20 21 11 14 29 16 11 3 2 12 2 15 12 19 23 7 14 24 

«В» 

А у розділі «Четверо чудовиськ» герої пішли у залу зі статуями.

1 24 21 19 10 6 12 16 12 28 7 23 3 7 21 19 28 24 6 19 3 11 22 31 15 47 21 

19 13 20 12 29 16 11 24 10 1 16 24 10 12 22 23 1 23 24 33 17 11 
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