
ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ЗА КНИЖКОЮ  
«ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО БОТАНІВ, 
АБО ЕКСТРИМ НА ГОРІ ПІДСТАВА» 
ЛЕСІ ВОРОНИНОЇ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
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Опис: «Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава» сучасної 
української письменниці Лесі Ворониної — це пригодницька повість про 
хлопчика Клима Джуру, який потрапляє у табір «Екстремал». Він, як і багато 
інших дітей у таборі, не готовий до фізичних та психологічних випробувань, 
проте не може нічого з цим вдіяти (принаймні так здається на перший погляд). 
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Формат заходу: 1) Дорослий читає учасникам 4 розділи книжки, 
вони разом розглядають ілюстрації й аналізують зміст прочитаного;
2) Учасники діляться на команди (по 2–3 особи) й виконують творчі завдання, 
а опісля презентують та обговорюють їх із іншими командами.

Коментар про формат: Дорослий читає історію сторінка за сторінкою. 
Для творчої частини у дидактичних матеріалах запропоновано шаблони 
завдань. 

Мета заходу: Прочитати кілька розділів захопливої пригодницької книжки, 
у якій герої-підлітки стикаються зі складними завданнями і мусять виявити 
кмітливість; уявити себе на місці головного героя Клима Джури та виконати 
творчі завдання, спрямовані на уважність і розвиток креативу. 

Додаткове устаткування: 
Завдання для необхідної кількості команд учасників, фломастери та олівці 
для писання.

Підготуйтеся до заходу:
1. Прочитайте 1-й, 2-й, 6-й та 7-й розділи книжки, а також дидактичні матеріали 
для проведення заходу.
2. Знайдіть та підготуйте додаткове устаткування — роздрукуйте необхідну 
кількість шаблонів творчих завдань (кожна команда отримує свій набір 
шаблонів), підготуйте шаблони — розріжте набори предметів для табору, 
зверніться по допомогу до бібліотекарів, разом з якими проводите захід.
3. Ознайомтеся із загальними рекомендаціями для проведення заходу. 
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Запрошення до читання: Сьогодні ми вирушаємо у неймовірну подорож 
разом із головним героєм цієї історії, а також оповідачем, який усе це пережив 
і тепер ділиться із нами — Климом Джурою. До речі, ось він — на обкладинці 
книжки. Історію про Клима Джуру написала сучасна українська письменниця 
Леся Воронина. 

Можливо, хтось із вас читав і інші твори Лесі Ворониної? 
(Можливо, адже «Таємне товариство Боягузів» вивчається у 6 класі.) 
Попереду в нас захоплива історія, а ще цікаві завдання. Ви готові? 

Дорослий читає вголос: Розділи 1–2, розділ 6 від слів «Найгірше, що всі свої 
ґаджети…» (якщо учасники у захваті, то читаємо і розділ 7).

Завершення читання: Ми опинилися у таборі разом із Климом Джурою 
та його новими друзями — таємним товариством Ботанів. Яким постає перед 
нами Клим? Як він потрапляє до табору? Чи подобається Климу табір, його 
«шеф» і правила? (Учасники відповідають на запитання.) 
Продовжіть речення: «Якби я опинився у таборі “Екстремал”, я би…» 

Творчі завдання: (Кожна команда учасників отримує свій набір шаблонів 
для роботи — мапа + прапор і розпорядок дня або меню.)
Попереду в нас командна робота. Усі ми працюємо над тим, щоби покращити 
табір «Екстремал». Тому кожна команда створює власну мапу табору, малює 
його прапор, складає розпорядок одного дня у таборі або меню для таборової 
їдальні. 
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