
Zde najdete návod i úkoly 
pro malé dobrodruhy. Vaším

úkolem je doplnit místa,
rozstříhat a jednotlivé úkolyposchovávat po zahradě nebo po bytě.

PRO RODIČE:

•    Na vytečkovaná pole doplňte jména dětí a míst, podle toho jak se vám to hodí.
 

Např: první úkol najdeš tam, kde se mamince zdají sny apod. Děti musí odvodit, že první
úkol bude v ložnici. Schovejte úkol třeba pod polštář nebo pod peřinu.
 

•    Jeden úkol vede k druhému. Poslední úkol je najít schovanou nadílku od zajíčka. Čísla   
      úkolů si doplňte sami.

VELIKONOCE S DOBRODRUHEMVELIKONOCE S DOBRODRUHEM

Připravte dětem

nezapomenutelné hledání

nadílky od Zajíčka Chlupáčka.

ÚKOLEM HRY JE:

NAŠE BOJOVKA OBSAHUJE:

•    Najít schované lístečky.
•    Splnit úkoly.
•    Najít nadílku od velikonočního zajíčka.

Dopis pro děti.
Jednotlivé úkoly: Ty je nutné rozstříhat a schovat. Na vytečkovaná místa, si doplňte,
co se vám hodí. Pošlete je do míst, kde mají hledat další úkol.

 

ukaŽte, jak vám to jde na                @PROMALEDOBRODRUHY #dobrodruzidobrodruhum #velikonocesdobrodruhem



….........................................,

JÁ JSEM ZAJÍČEK CHLUPÁČEK. A POTŘEBUJI VAŠI POMOC. ZATOULAL JSEM SE MOC

DALEKO OD NAŠEHO DOUPĚTE A MOJÍ MAMINKY. JEDEN ŠÍLENÝ ŽEBRÁK MĚ CHYTIL A

CHCE MĚ SNÍST. JEDINOU MOJÍ ZÁCHRANOU JSOU DĚTI, KTERÉ DOKÁŽÍ SPLNIT

VŠECHNY ÚKOLY, KTERÉ PRO NĚ ŽEBRÁK VYMYSLEL. KDYŽ NAJDETE VŠECHNY SCHOVANÉ

LÍSTEČKY A SPLNÍTE VŠECHNY ÚKOLY, TAK BUDU VOLNÝ! POSTAVTE SE ÚKOLŮM ČELEM A

ZACHRAŇTE MĚ! MOJE MAMINKA SE POSTARÁ O SLADKOU ODMĚNU, POKUD MĚ

VYSVOBODÍTE ZE SPÁRŮ HLADOVÉHO ŽEBRÁKA! JE TO NA VÁS DOBRODRUZI. JDETE DO

TOHO?

ANO? SUPER!

PRVNÍ ÚKOL NAJDEŠ 

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

ÚKOL: Uhodni alespoň jednu hádanku! 

Slepička je snese, zajíček donese, pohladí vaše srdíčka...Co je to?

Znám jednoho ptáčka, dobrého zpěváčka. Černý nosí fráček, žlutý má zobáček.

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne?

Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, 

husar není, k ránu budívá, ponocný není. Kdo je to?

       Vzkaz pro dobrodruhy: 

       Další vzkaz s úkolem najdete   ................................................................................................

ÚVODNÍ DOPIS PRO DĚTIÚVODNÍ DOPIS PRO DĚTI
zde ustřihni

zde ustřihni

zde ustřihni

Odpovědi: velikonoční vajíčka, kos, šnek, kohout.



ÚKOL: vyzkoušíme si tvůj jazýček 

Tvým úkolem bude rozpoznat chuť se zavázanýma očima. 

Další úkol najdeš: …................................................................................................

ÚKOL: doplň.

•    Velký jako ...........

•    Chytrý jako .............

•    Dlouhý, Široký + ..........

•    Maminka + ...........

•    Víš proč se slaví Velikonoce?

Další úkol najdeš: …................................................................................................

ÚKOL: ukaž, jakou sílu máš.

Další úkol najdeš: …................................................................................................

zde ustřihni

zde ustřihni

zde ustřihni

zde ustřihni

Jak na to: Dáte dobrodruhům ochutnat např: citrón, cukr, okurku, kečup atd. Ale musí mít zavázané oči.  
A opět je pošlete za dalším lístečkem. Tzn. Následující úkol hledejte tam, kde buřty opíkáme. - tzn. ohniště. 

 

Jak na to: Dejte si s dobrodruhem páku, nechte ho udělat 10 dřepů, kliků, lehsedů.

 



ÚKOL: vylušti rébus 

Další úkol najdeš: …................................................................................................
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zde ustřihni

Řešení: Pokoj, zámečník, sobota, jedle
 



ÚKOL: přines 

•    Něco zeleného

•    Něco, co začíná na písmenko S

•    Něco co začíná na písmenko F

•    Něco, co začíná na písmenko P

•    Něco co začíná na písmenko T

poslední úkol odměnu najdeš: …................................................................................................

zde ustřihni

Jak na to: Dejte dětem dvě minuty, aby věci donesly. Při splnění hledání odměny je navigujte a povzbuzujte
pomocí: Samá voda, přihořívá, hoří! Užijte si kopec srandy! 

 


