
Розповісти ми вам раді 

Про екскурсію свою. 

Як скарби свої шукали— 

Побували ми в раю. 

В лісі чуть не заблукали 

Та Декарт  нам допоміг. 

Точки дані ми шукали 

Скарб сховать ніхто не зміг! 

У 
пошуках 
скарбу 
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Ми це 

Зробили: 

Катя та Андрій 

Краса врятує світ 
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30 грудня 2004 року 

Наукова експедиція ТЮМ 

Відправилась на пошуки 

скарбу. 

Все що ми запам’’ятали 

І побачили в путі. 

Хочем вам ми розказати 

Хай допоможе це в житті! 

Маршрутний листок 

Скарб шукати—це робота не легка 

Допоможи зробити це—о, мамо математико, моя ти дорога! 

Скарб знаходиться в квадраті ( 10; 10 ). 

Щоб потрапити туди вам потрібно подолати певні 
перешкоди: 

В квадраті ( 2; 2 ) потрібно переправитись через річку 

Пірати чекатимуть вас в квадраті ( 3; 5 ) 

Поповнити запаси води ви зможите в квадраті ( 5; 4 ) 

Піднявшись на вершину гори в квадраті ( 8; 9 ) ви побачите 
дерево. Під його корінням ви зможите знайти скарб 

Візьми з собою у дорогу 

Хороший настрій та удачу 

Відмінні успіхи й знання 

Щоб зміг ти скарб знайти прекрасний 

Й з Декартом подружитися.
 

Маршрутний листок 

Скарб шукати—це робота не легка 

Допоможи зробити це—о, мамо 
математико, моя ти дорога! 

Скарб знаходиться в квадраті ( 10; 10 ). 

Щоб потрапити туди вам потрібно 
подолати певні перешкоди: 

В квадраті ( 2; 2 ) потрібно переправитись 
через річку 

Пірати чекатимуть вас в квадраті ( 3; 5 ) 

Поповнити запаси води ви зможите в 
квадраті ( 5; 4 ) 

Піднявшись на вершину гори в квадраті ( 8; 
9 ) ви побачите дерево. Під його 
корінням ви зможите знайти скарб 

Візьми з собою у дорогу 

Хороший настрій та удачу 

Відмінні успіхи й знання 

Щоб зміг ти скарб знайти прекрасний 

Й з Декартом подружитися.
 

Всім! Всім! 

Всім! 

Це вся наша праця 
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Телефон: ( 352 ) 5-12-40
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