
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 14 видів яскраво оформлених в піратській 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 картки-шаблони для самостійного створення додаткових завдань. 

Комплект призначений для проходження квесту в родинному колі або з друзями вдома для дітей 
з 8 років (за нашою рекомендацею). 

У 7 років дитина ще пагано читає або їй важко впоратись з завданням? Прочитайте їй завдання 
або 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 входять шаблони запрошень на день народження, які Ви можете завчасно 
заповнити з іменинником та відправити/вручити гостям. Квест можливо використовувати і не на 
день народження, а як піратську вечірку, тоді запрошення заповнювати не потрібно. Також є 
піратська бутафорія, яку слід завчасно підготувати, для проведення піратської фотосесії. 

 

За допомогою даного комплекту можна: 

1.  Провести квест для однієї дитини (потрібно вибрати необхідні завдання з їх місцем схованки, 
а другі картки можна використати в другій грі). 

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).  

 

- 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 вашої квартири (дому). Для зручності картка з завданням і картка-відповідь 
(для організатора) знаходяться на одному листку. Роз’єднайте їх! 

- Якщо ви захотіли використати квест для гри двох команд, роздрукуйте увесь комплект (два 
варіанта кожного завдання квесту). 

- 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 знадобиться на рішення завдань, 
щоб приблизно розрахувати тривалість гри. Запам'ятайте відповіді до завдань - це необхідно, щоб 
ви змогли під час проведення квесту допомагати і підказувати. 

- Підготуйте шаблони запрошень і заповніть їх завчасно, якщо хочете запросити гостів на свято.   

- Безпосередньо перед проведенням гри розкладіть всі підказки по місцях відповідно до 
складеного ланцюга пошуку і приготований сюрприз. 

 



Як влаштувати квест?! 

Роздрукуйте вибрані  картки з завданням і відокремте картку з відповідями для організатора. 
Розкладіть (заховайте) картки-завдання по квартирі в місцях, які вказані в таблиці. 

Картка (завдання) Місце (відповідь) 
Лист Джона Сільвера 
Прочитайте лист Джона Сільвера та 

відгадайте загадку в кінці для пошуку першої 
підказки.  

Лист покладіть на видному місці (чи в 
порожню пляшку), або вручіть дитині, 
розповівши, що знайшли на березі річки/ 
озера/моря, як повідомлення від піратів. 

Відповідь на загадку : 
-Праска (утюг) 
 
 
 
 
 
В обраному місці заховати підказку №1. 

Підказка №1  
Відновіть послідовність малювання корабля 

для отримання необхідного словосполучення. 
 

-Пилосос (під) 
-Шкарпетка (в) 
 
В обраному місці заховати підказку №2. 

Підказка №2 
Викреслити парні літери, а з залишених 

скласти слово-підказку. 

-Книга 
-Чобіт 
 
В обраному місці заховати підказку №3. 

Підказка №3 
Викреслити слова поданих малюнків, з 

залишених літер складіть слово-підказку . 

-Стіл 
-Ваза 
 
В обраному місці заховати підказку №4. 

Підказка №4 
Розгадати кросворд і отримати виділене 

слово-підказку . 

-Шкатулка 
-Каструля 
 
В обраному місці заховати підказку №5. 

Підказка №5 
Розгадати шифр по наведеним малюнкам і 

отримати зашифроване слово. 

-Підвіконня 
-Сковорода 
 
В обраному місці заховати підказку №6. 

Підказка №6 
Пройти лабіринт і отримати ключове слово. 

-Телевізор (за) 
-Пральна машина (в) 
 
В обраному місці заховати підказку №7. 

Підказка №7 
Отримати потрібний прапор замість 

питального знаку, з відповідних літер скласти 
необхідне слово. 

-Відро 
-Сумка 
 
В обраному місці заховати підказку №8. 

Підказка №8 
Знайти на малюнках 5 відмінностей. Об’єкти 

цих відмінностей вписати в клітинки, з яких 
отримаєте слово-підказку. 

-Шапка 
-Чашка 
 

В обраному місці заховати Мапу 
Скарбів.

Мапа скарбів 
З малюнка на карті зрозуміти, в якому місці 

наступна підказка  
(Ілюмінатор – Вікно / Шабля – Ніж) 

-Вікно 
-Ніж (ящик з ножами) 
 
Пазл скарбу попередньо необхідно 

розрізати на 5-ть частин по пунктирним 
лініям. 

В обраному місці заховати частину пазлу 
№1.



Частина пазлу №1 
З малюнка на карті зрозуміти, в якому місці 

наступна підказка. 
(Ліхтар – Лампа(торшер) / Багаття – Газова-

електро плита(духовка)) 

-Лампа(торшер) 
-Газова-електро плита 
 
В обраному місці заховати частину пазлу 

№2.
Частина пазлу №2 
З малюнка на карті зрозуміти, в якому місці 

наступна підказка. 
(Перо – Подушка / Пісочний годинник – 

Годинник) 

-Подушка 
-Годинник 
 
В обраному місці заховати частину пазлу 

№3.
Частина пазлу №3 
З малюнка на карті зрозуміти, в якому місці 

наступна підказка. 
(Гамак – Кровать(диван) / Пальми – 

Квіти(рослини)) 

-Кровать(диван) 
-Квіти(рослини) 
 
В обраному місці заховати частину пазлу 

№4.
Частина пазлу №4 
З малюнка на карті зрозуміти, в якому місці 

наступна підказка. 
(Гамак – Ліжко(диван) / Пальми – 

Квіти(рослини)) 

-Холодильник 
-Ванна(душ) 
 
В обраному місці заховати частину пазлу 

№5.
Ви отримали останню 5-ту частину пазлу. 
Зібравши частини пазлу отримайте місце 

знаходження скарбу (подарунок)  

-Шафа (в) 
-Балкон (на) 
Це останнє місце, в нього кладемо 

подарунок. Якщо подарунок великий і не 
вміститься, до комплекту входять картки 
«Сюрприз-Подарунок». Знайшовши цю 
картку в схованці, віддати дитині (дітям) 
подарунок окремо. 

 

Для проходження квесту дитині додатково знадобиться : олівець або ручка. 

 

 

 


