
 

 

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-завданнями приведе Вас до захованого сюрпризу або подарунку. 

Квест містить 13 видів яскраво оформлених в зимовій 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 квеста в родинному колі або з друзями вдома для дітей 
з 5 років. 

У 5-6 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 7 років дитина зможе пройти квест майже самостійно. Кількість учасників для проходження 
квеста 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 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 квеста 
(два варіанта кожного завдання). 

- 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 квеста допомагати і підказувати. 

- Безпосередньо перед проведенням гри розкладіть всі картки-завдання 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 (домі) в місцях, які вказані в таблиці. 

Картка (завдання) Місце (відповідь) 
Лист Снігуроньки 
Завчасно виберіть потрібний Вам лист від 

Снігуроньки (сценарій квеста) (файл «Лист 
Снігуроньки .pdf»).  

Лист покладіть на видному місці (чи під 
ялинку), або вручіть дитині, розповівши, що 
його приніс поштар від Снігуроньки та Діда 
Мороза. 

З листа дитина зрозуміє що наступне 
завдання потрібно шукати по слідах оленя. 
Сліди оленя роздрукуйте завчасно (файл 
«Сліди Оленя.pdf») та покладіть перед 
місцем 1-го завдання, на ваш вибір 
(наприклад вхідні двері, балкон…). Картку 
з завданням можна покласти біля або 
безпосередньо закріпити скотчем на 
самому предметі 

 
В обраному місці заховати завдання №1. 

Завдання №1  
Розкласти сніжинки з більшої до меншої, щоб 

прочитати слово-підказку де шукати наступне 
завдання. 
Картку з завданням і сніжинки потрібно 

вирізати по пунктирам завчасно. Щоб вирізані 
сніжинки не загубилися – приєднайте скріпкою 
до картки-завдання. 

-Квіти 
-Відро 
 
 
 
 
 
В обраному місці заховати завдання №2. 

Завдання №2 
Потрібно з’єднати сніжинки з цифрами по 

порядку, за утвореним малюнком знайти 
наступну картку-завдання. 

-Вікно 
-Каструля 
 
 
В обраному місці заховати завдання №3. 

Завдання №3 
Проходячи лабіринт, утворити слово, щоб 

дізнатися де шукати наступне завдання. 

-Праска 
-Полиця 
 
В обраному місці заховати завдання №4. 

Завдання №4 
Зафарбувати клітинки з сніжинками, для 

отримання слова-підказки. 

-Ванна 
-Пакет 
 
В обраному місці заховати завдання №5. 

Завдання №5 
Зібрати пазл кімнати і стрілка вкаже де 

шукати наступне завдання. 
Картку-завдання потрібно завчасно 

підготувати – вирізати картку і пазли по 
пунктирам. Щоб вирізані пазли не загубилися – 
приєднайте скріпкою до картки-завдання. 

-Пральна машина 
-Газова/електро плита (духовка) 
 
 
 
 
В обраному місці заховати завдання №6. 

Завдання №6 
Розгадати слово написане таємним шифром 

-Пилосос 
-Капюшон 
 
 



В обраному місці заховати завдання №7. 
Завдання №7 
На двох малюнках знайти одну відмінність і 

там шукати наступне завдання. 

-Лампа 
-Сумка 
 
В обраному місці заховати завдання №8. 

Завдання №8 
Літери зайвих сніжинок в кожному рядку 

утворять слово-підказку. 

-Ящик 
-Стіл 
 
В обраному місці заховати завдання №9. 

Завдання  №9 
Знайти предмет, який не має пари, він і буде 

місцем розміщення наступного завдання. 

-Шапка 
-Шкарпетка 
 

В обраному місці заховати завдання №10. 
Завдання №10 
Щоб знайти наступне завдання, потрібно 

прочитати слово тільки в жовтих прапорцях. 

-Холодильник 
-Парасолька 
 

В обраному місці заховати завдання №11. 
Завдання №11 
Розшифрувати слово-підказку використо-

вуючи сніговиків. 

-Килим 
-Штора 
 

В обраному місці заховати завдання №12. 
Завдання №12 
Знайти зайвий предмет, який вкаже на місце 

наступного завдання. 

-Книга 
-Рушник 
 

В обраному місці заховати завдання №13. 
Завдання №13 
Останнє завдання. 
Відгадати загадку, відповідь на яке вкаже де 

захований подарунок. 
Картку-завдання потрібно вибрати в 

залежності від того, який вітальний лист ви 
вибрали спочатку (місія від 1. Снігуроньки та 
Діда Мороза, чи 2. Снігуроньки) 

 

-Шафа 
-Ліжко 
 
Це останнє місце, туди кладемо 

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

 

- Картки-завдання можна ховати в (на, під, за) необхідному предметі меблі або побуту. 
- Щоб заховати картку, в залежності від місця схованки, її можна згорнути або прикріпити 

використовуючи скотч. 
- Для проходження квеста дитині знадобиться : олівець або ручка. 


