
Milá maminko a tatínku, 

Držíte v ruce návod na  hru Velikonoční honba za pokladem  pro děti ve 
věku 4-6 let. Cílem hry je splnit 10 úkolů venku v  přírodě, nebo v pohodlí 
vašeho domova, a to na trase, která vede k nalezení pokladu. Poklad není 

součástí hry, ten musíte obstarat vy :) 

Co budete potřebovat: 

- Přiložené kartičky s úkoly 
- Přiložené pomůcky k některým úkolům 
- Mazací fix , barevné fixy nebo pastelky 
- Krepový papír na fáborky 
- Izolepu a tři provázky 
- Nůžky 
- Lžíci a vejce - může být syrové, vařené nebo plastové, podle toho, jak svému 

dítěti věříte :-D 
- Materiál na tvorbu “hnízda” - venku stačí z pár klacíků vytvořit 5 menších 

kruhů, doma cokoliv - nakreslit kruhy na papíry, udělat kruhy z vařeček, 
použít talíře, atd.  

- Dobrou náladu 
- Poklad :) 

Pokyny k tvorbě hry: 

- Každý úkol by měl mít samostatné stanoviště (u menších dětí můžete 
některé úkoly plnit na jednom místě)  

- Poklad ukryjte venku nebo doma na místě, na které dítě dovede cesta 
označená barevnými fáborky  

- Cestu mezi jednotlivými úkoly nedělejte příliš dlouhou, aby dítě přesuny 
hravě zvládlo. 

- Každý úkol je uveden na samostatné kartičce, kterou dítěti na daném 
stanovišti přečtete vy. 

- Pořadí úkolů je libovolné, nechám tedy na vás. 
- Pomůcky k některým úkolům (kartičky s obrázky) jsou součástí tohoto 

balíčku, ostatní si musíte obstarat sami. 

1



Pokyny k jednotlivým úkolům: 

1. Spojovačka - dítě musí na kartě spojit správně obrázky - stopy s jejich 
tvůrci (zvířátka a chlapeček). 

2. Naplň hnízda - do předchystaných 5 “hnízd” nechte dítě umístit barevné 
kraslice. Kraslice vystřihněte, smíchejte a předejte dítěti. Poté mu říkejte, 
kolik kterých kraslic má do kterého hnízda dát, případně můžete předem 
hnízda označit číslovkami a barvami. (např. 1. hnízdo - 3x žlutá, 2x 
modrá, 2. hnízdo - 1x červená, 1x zelená, 1x oranžová, 1x žlutá, 3. hnízdo - 
2x červená, 1x zelená, 4. hnízdo - 1x zelená, 1x oranžová, 5. hnízdo - 1x 
žlutá, 1x červená). 

3.  Ozdob kraslici - dítě musí pastelkami nebo fixami dle vlastní fantazie 
dozdobit předchystanou kraslici. 

4. Přenes vajíčko na lžíci - dejte dítěti lžíci a vejce (syrové, vařené, čokoládové, 
plastové - dle šikovnosti dítěte :) a vyznačte mu cestu, odkud kam má dítě 
vejce na lžíci přenést. Drobné překážky na cestě nejsou na škodu ;-)  

5. Najdi zatoulané kraslice - kartu s barevnými vajíčky rozstříhejte na 8 
kraslic, které na vymezeném prostoru schovejte. Úkolem dítěte je kraslice co 
nejrychleji najít. 

6. Zapleť pomlázku - doma přilepte izolepou ke stolu 3 provázky, venku např. 
ke stromu. Úkolem dítěte je zaplést “pomlázku” - zjednodušeně cop ze tří 
pramenů. 

7. Najdi zvířátka a zapiš barvu jejich mašle - Kartu s 5 zvířátky s mašlí 
kolem krku rozstříhejte na jednotlivá zvířátka, která schovejte na 
vymezeném prostoru. Dítěti pak předejte “záznamovou” kartu. Dítě musí 
všechna zvířátka najít, do karty udělat křížek u zvířátka, které už našlo a 
zakroužkovat barvu, kterou má dané zvířátko na krku. 

8. Bludiště - dítě musí na kartě s bludištěm najít jaká barva patří k obrázku 
na opačné straně, a poté danou barvou obrázek vymalovat. 

9. Roztřiď a slož dva obrázky - kartu s pomlázkou a kraslicí rozstřihněte na 
tyto dva obrázky, a ty pak ještě rozstříhejte na několik kousků, které 
smíchejte. Tento mix pak předejte dítěti. Jeho úkolem je hromádku roztřídit a 
obrázky pak složit. 

10.Dítě musí najít poklad!!  

Přeji hodně zábavy!!! :) 
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