
05 березня 
Тема нашого уроку зашифрована. Хто зможе розгадати цю загадку? Підказка 

– кольори. 
 

Т ЗО А ЛО Є ТО М ГО Н ЖУ И КА Ц І 
 
Дату і тему уроку запишіть у зошит 
 

1.Виправ помилку 

Чи уважний ти читач? Відреагуйте речення з фактичними помилками.  

Наприклад: Легран оселився на Салівеновому острові поблизу Чарльстона в 

штаті Північна Каролина – Південна Кароліна (записуєте лише правильну 

відповідь) 

1. Головний герой повісті «Золотий жук» – Генрі Легран –  

2. Легран захворів, бо жук укусив його в голову –  

3. Героям не вдалося відразу знайти скарб, тому що оповідач переплутав 

праве око з лівим –  

4. Джупітер (Юпітер) був найспокійнішим з усіх героїв, коли вони 

побачили скарби –  

5. Оповідач кинувся було танцювати, коли зрозумів, у чому його помилка 

6. Легран першим помітив, що намальований жук схожий на череп –  

7. Знак и на пергаменті були зроблені синім чорнилом –  

8. «Єпископовий заїзд» – це шинок поблизу острова –  

9. «Добре скло» – це марка красивого скляного посуду –   

10.  Собаку Леграна звати Бім -  

 

2.  Відгадай науку за цитатою 
 1) «...споконвіку існували... препарати для невидимих записів на папері 

або пергаменті – прочитати їх можна лише після нагрівання». 
 

 2) «Простягши... рулетку від стовбура дерева до кілочка, він відміряв 
ще п’ятдесят футів по прямій і таким чином установив нову кінцеву точку...» 

  
 3) «...напрямок я визначив за кишеньковим компасом, а тоді, піднісши 

трубу під кутом десь так у двадцять один градус, став водити нею вгору – 
вниз...» 
 

 4) «У цьому легко пересвідчитися, підставляючи на порожнє місце 
одну по одній усі літери абетки». 



3. Гра «Перегони» Давайте трішки 

пограємося. Виконайте (за бажанням) тести 

за оповіданням Е. По «Золотий жук» за 

посиланням: 

https://learningapps.org/watch?v=p36y4aepj17  

 

4. Літературний диктант (виконати 
письмово в зошит, відповіді 
сфотографувати і відправити мені на вайбер 097-786-5231) 

 
1. Хто заснував сучасний детектив? 

2. Чому Вільям Легран покинув Новий Орлеан 
3. З ким Легран мешкав на пустельному острові?  

4. На яке дерево виліз Джупітер (Юпітер), тримаючи в руках золотого жука?  
5. Хто брав участь у пошуках скарбів? 

   6. Яке непорозуміння сталося через лівшу Джупітера (Юпітера)? 
   7. Що знайшли шукачі у розкопаному сховку?  

   8. Як називався зашифрований запис на пергаменті?  
   9. Що таке «чортове сідало»?  

   10. Якою мовою було зашифроване місцезнаходження скарбів? 
   11. Чиї скарби знайшов Легран?  

12. Що вразило друзів у малюнку жука?  
 
ДОМАШНЯ РОБОТА: прочитати оповідання А. К. Дойля «Пістрява 

стрічка» («Пестрая лента») 
 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p36y4aepj17

