
 

 

Інструкція 

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

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

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

Квест містить 10 видів яскраво оформлених в супергеройській тематиці завдань в двох 

варіантах (файл «Домашній квест.pdf»), 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. 

У 7 років дитина ще погано читає або їй важко впоратись з текстом? Прочитайте їй лист і 

завдання та 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. 

 

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).  

 

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

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

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

(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. 

- Безпосередньо перед проведенням гри розкладіть всі картки-завдання по місцях відповідно до 

складеного ланцюга пошуку і приготований сюрприз. 

- Якщо ви захотіли використати квест для гри двох команд, роздрукуйте увесь комплект квесту 

(два варіанта кожного завдання). 

 

 

 



 

 

Як влаштувати квест?! 

1. Завдання виконані в двох варіантах, з різними ключовими словами. Виберіть ті, які 

підходять для вашої квартири (будинку). Також оберіть початковий лист від супергероїв. 

2. Роздрукуйте початковий лист (файл «Початковий лист.pdf») 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 і заздалегідь заповнені посвідчення супергероїв (файл «Посвідчення 

супергероя.pdf») для кожної дитини в місці з останнім завданням. Віддайте дитині лист від 

супергероїв - гра почалась! 

6. До комплекту входять макети масок супергероїв (файл «Бутафорія.pdf»), роздрукуйте їх. 

Діти можуть їх розмалювати та з вашою допомогою виготовити маски. 

 

Картка-завдання Місце (відповідь) 

Початковий лист 

Завчасно виберіть потрібний Вам лист від 

Супергероїв (файл «Початковий лист.pdf»).  

Лист віддайте дитині, розповівши, що його 

приніс поштар від Супергероїв. 

З листа дитина зрозуміє що перше 

завдання потрібно шукати у Чашці 

 

 

В обраному місці заховати завдання №1. 

Завдання №1  

Підібрати перші літери для отримання 

ключового слова. 

-Вікно 

-Відро 

 

В обраному місці заховати завдання №2. 

Завдання №2 

Обрати потрібну літеру та утворити ключове 

слово. 

-Чобіт 

-Пакет 

 

В обраному місці заховати завдання №3. 

Завдання №3 

Правильно відповісти на питання. Вибрати 

необхідні літери і прочитати слово-підказку. 

-Подушка 

-Капюшон 

 

В обраному місці заховати завдання №4. 

Завдання №4 

Скласти пазл для отримання наступного 

завдання. 

-Гаманець 

-Каструля 

 

В обраному місці заховати завдання №5. 

Завдання №5 

Розгадати шифр для пошуку завдання. 

-У шафі 

-У вазі 

 

В обраному місці заховати завдання №6. 

Завдання №6 

Пройти лабіринт складаючи літери в ключове 

словосполучення. 

-За телевізором 

-У холодильнику 

 

В обраному місці заховати завдання №7. 

Завдання №7 

Розрізати пазл на частини та скласти у 

потрібній послідовності, щоб прочитати 

ключове словосполучення. 

Знадобляться ножиці.  

-Під праскою 

-Під чайником 

 

 

В обраному місці заховати завдання №8. 



Завдання №8 

Розшифрувати словосполучення за 

допомогою дзеркала. 

Знадобиться дзеркало 

-У сумці 

-У шапці 

 

В обраному місці заховати завдання №9. 

Завдання  №9 

Викреслити слова поданих малюнків, з 

залишених літер скласти слово-підказку . 

-Ліжко 

-Книга 

 

В обраному місці заховати завдання №10. 

Завдання №10 

На перетині малюнків і зв’язаних з ними 

словами отримати літери, з яких скласти 

ключове слово. 

Останнє завдання. 

 

-Ванна 

-Плита 

 

Це останнє місце, туди кладемо подарунок 

і посвідчення супергероя . Якщо подарунок 

великий і не вміститься, до комплекту 

входять картки «Сюрприз-Подарунок». 

Знайшовши цю картку у потрібному місці, 

віддати дитині подарунок окремо. 

 

 

- Щоб заховати картку, в залежності від місця схованки, її можна згорнути або прикріпити 

використовуючи скотч. 

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

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дякуємо Вам за інтерес до наших ідей і придбання цього комплекту! 

 

Сподіваємось, що наші матеріали допоможуть Вам провести захоплюючий квест і подарують 

гравцям незабутні враження! 

 

Бажаємо приємно провести час! 

 

Більше квестів на COREDOOR.COM.UA 

 

 

 


