
Інструкція 

Квест - це вид гри з різними шифрами, малюнками, пазлами, загадками. Виконуючи завдання 

квесту, Ви отримуєте слова або картинки з підказкою місця знаходження наступного  завдання. 

Отже увесь ланцюг з карточками-підказками приведе Вас до захованого сюрпризу або подарунку. 

Квест містить 13 видів яскраво оформлених в новорічній тематиці завдань в двох варіантах, що 

дозволяє пройти квест не тільки для однієї дитини чи групи дітей, але і як змагання для двох команд. 

Крім того, є 4-ри картки-шаблони для самостійного створення додаткових завдань. 

Комплект призначений для проходження квесту в родинному колі або з друзями вдома для дітей 

з 7 років (за нашою рекомендацію). 

У 7 років дитина ще не вміє гарно читати або їй важко впоратись з текстом? Прочитайте їй 

листи і дайте невеликі підказки, як знайти потрібне місце. 

З 8 років дитина зможе пройти квест майже самостійно. Кількість учасників для проходження 

квесту від 1-го і більше. 

До комплекту входить шаблон листа Діду Морозу, який Ви заздалегідь можете разом із 

дитиною заповнити і символічно відправити. Також є новорічна бутафорія, яку слід підготувати і 

провести новорічну фотосесію. 

 

За допомогою даного комплекту можна: 

1.  Провести квест для однієї дитини (потрібно вибрати необхідні завдання з їх місцем схованки) 

2. Провести квест для однієї команди дітей (потрібно вибрати необхідні завдання з їх місцем 

схованки) 

3. Провести гру як змагання двох команд (в комплекті присутні завдання в двох варіантах, 

потрібно розкласти завдання по їх місцях для кожної із команд).  

 

- Початковий і останній лист Діда Мороза виконані в двох варіантах: для однієї дитини і для 

групи дітей – виберіть потрібний варіант. 

- Зверніть увагу, що всі сторінки комплекту роздруковувати не потрібно, так як більшість 

завдань виконано в двох варіантах, з різними ключовими словами, тому вам потрібно буде вибрати 

з них підходящі. Для зручності картка з завданням і картка-відповідь (для організатора) знаходяться 

на одному листку. Роз’єднайте їх! 

- Рекомендуємо робити позначки, в тому числі відзначати номери сторінок для друку в табличці 

(пам'ятці для організатора), дивіться далі. 

- Уважно вивчіть всі завдання. Зверніть увагу, скільки часу вам знадобилося на рішення загадок, 

щоб приблизно розрахувати тривалість гри. Запам'ятайте відповіді до завдань - це необхідно, щоб 

ви змогли під час проведення квесту допомагати і підказувати. 

- Підготуйте лист Діда Мороза. Продумайте, як обіграти вручення листа гравцям (покласти під 

ялинку, розповісти де він знаходиться або вручити самостійно). 

- Безпосередньо перед проведенням гри розкладіть всі підказки по місцях відповідно до 

складеного ланцюга пошуку і приготований сюрприз. 

 



 

Як влаштувати квест?! 

1. Завдання в домашньому квесті виконані в двох варіантах, з різними ключовими словами 

(місця для схованок). Виберіть ті, які підходять для вашої квартири (будинку). Також оберіть 

потрібний початковий лист (для однієї дитини, або групи дітей). 

2. Роздрукуйте початковий лист і завдання (файл «Домашній квест.pdf») 

3. Відокремте картку-завдання і картку-відповіді для організатора квесту. 

4. Безпосередньо перед початком гри, розкладіть картки-завдання по потрібних місцях (дивись 

таблицю для організатора). 

5. Заховайте подарунок, віддайте дитині, або покладіть на видному місці початковий лист  - 

гра почалась! 

6. Пусті картки можете використати для самостійного створення додаткових завдань. 

7. До комплекту входить шаблон листа Діду Морозу, який Ви заздалегідь можете разом із 

дитиною заповнити і символічно відправити. Також є новорічна бутафорія, яку слід 

підготувати (з'єднати за допомогою клеючого пістолета вирізані частини з паличками) і 

провести новорічну фотосесію.  

 

Картка (завдання) Місце (відповідь) 

Лист Діда Мороза 

Прочитайте лист Діда Мороза та відгадайте 

загадку в кінці для пошуку першої підказки.  

Лист покладіть на видному місці (чи під 

ялинку), або вручіть дитині, розповівши, що 

його приніс поштар від Діда Мороза. 

Відповідь на загадку : 

-Стілець 

 

 

 

В обраному місці заховати підказку №1. 

Підказка №1  

Знайти на ялинці зайвий предмет, який не 

належить до ялинкових прикрас. Цей предмет 

підкаже де шукати наступну підказку. 

-Газова (електро) плита 

-Пральна машина 

 

В обраному місці заховати підказку №2. 

Підказка №2 

Розгадати ребус використовуючи сніговиків і 

їх мову. Розставити літери в потрібному 

порядку, для отримання слова-підказки 

розміщення наступного завдання. 

-Кишеня (одяг) 

-Балкон 

 

 

В обраному місці заховати підказку №3. 

Підказка №3 

Визначити з малюнку, хто казкових 

персонажів з’їв 3 цукерки, якщо спочатку у них 

було 4. Слово, відгаданого персонажу і буде 

місцем знаходження наступної підказки. 

-Вікно 

-Лампа 

 

 

В обраному місці заховати підказку №4. 

Підказка №4 

Скласти слово-підказку з літер, прочитавши 

їх в потрібному порядку, читати тільки в 

коровах і слонах. 

-Подушка 

-Батарея 

 

В обраному місці заховати підказку №5. 

Підказка №5 

Потрібно з’єднати ялинкові іграшки з 

цифрами по порядку, з отриманого малюнку 

знайти наступну підказку. 

-Чайник 

-Праска 

 

В обраному місці заховати підказку №6. 

Підказка №6 

Знайти новорічну шкарпетку, яка 

відрізняється від інших, де вона знаходиться, 

там і шукай наступну підказку. 

-Диван 

-Ліжко 

 

В обраному місці заховати підказку №7. 



Підказка №7 

Знайти на малюнку непарний предмет. Він і 

підкаже про місце знаходження наступної 

підказки 

-Пательня (сковорода) 

-Каструля 

 

В обраному місці заховати підказку №8. 

Підказка №8 

Відгадати слово на картці, прочитавши його 

відображення в дзеркалі. 

Для виконання завдання підготуйте 

дзеркало (люстерко). 

-Книга 

-Зошит 

 

В обраному місці заховати підказку №9. 

Підказка №9 

В кожному з чотирьох рядків знайти зайву 

сніжинку, її літеру виписати у відповідно 

позначений квадрат. Отримане слово допоможе 

знайти підказку. 

-Шафа 

-Стіл 

 

 

В обраному місці заховати підказку №10. 

Підказка №10 

Розрізати на частини виділене поле і скласти 

з них картинку, яка допоможе в пошуку 

підказки. 

Для виконання завдання підготуйте 

ножиці. 

-Телевізор 

-Пилосос 

 

В обраному місці заховати підказку №11. 

Підказка №11 

На двох малюнках знайди одну відмінність і 

там шукай наступну підказку. 

-Взуття 

-Шкарпетка (носок) 

 

В обраному місці заховати підказку №12. 

Підказка №12 

Визнач на якому місці будуть висіти іграшки 

та отримаєш слово-підказку. 

-Рушник 

-Квітка 

 

В обраному місці заховати підказку №13. 

Підказка №13 

Здогадатись, де потрібно розмістити 

сніговика, щоб він не розтанув. 

-Холодильник 

Холодильник, останнє місце, в нього 

кладемо подарунок і завершальний лист 

Діда Мороза. Якщо подарунок великий і не 

вміститься, до комплекту входять картки 

«Сюрприз-Подарунок». Знайшовши цю 

картку в холодильнику, віддати дитині 

подарунок окремо. 

 

Для проходження квесту дитині додатково знадобиться : олівець або ручка, ножиці, дзеркало 

(люстерко). 


