
VELIKONOČNÍ PÁTRAČKA 

Hra, která zavede děti k místu, kde mají ukrytou velikonoční nadílku. Hru lze 

hrát venku i v domě. Jejím principem je najít schované obrázky a zaznačit je do 

herní karty. Poslední obrázek, který zůstane neoznačený, zavede děti 

k správnému místu. 

Obsah: 

- 15 obrázků s jarní/velikonoční tématikou 

- herní karty 

Budete potřebovat:  

- kromě obrázků a herní karty si přichystejte tužky k zaznamenávání 

nalezených obrázků 

- pokud plánujete obrázky pověsit např. na stromy, doporučuji do obrázků 

udělat dírky a použít stužku nebo provázek k zavěšení 

Výroba hry:  

- všechny obrázky vytiskneme 2x a vystřihneme (pokud chcete hru hrát 

venku, je lepší obrázky zalaminovat pro větší trvanlivost) 

- herní karty vytiskneme tolikrát, kolik bude hrát dětí 

Příprava hry:  

- nejprve je potřeba vybrat místo, kde budou děti hledat obrázky (zahrada, 

vyhraněné místo v lese, louka, dvůr, dům, ...) a kde bude schovaná 

nadílka (místo na zahradě, pod pařezem, ve stodole, doma třeba v pračce 

:D ) 

- vybereme 14 různých obrázků ( z první sady obrázků), které ukryjeme 

(místo, kam obrázky schováte, zvolte podle věku dětí, které budou hrát) 

- nyní přijde na řadu druhá sada obrázků. Na tyto obrázky napíšeme místa, 

kde může být ukrytá nadílka. Správné místo musí být jen jedno a je 

důležitého napsat ho na stejný obrázek, jako byl ten, který jsme nevyužili 

z první sady. Pokud chcete hledání dětem ztížit, můžete místa zašifrovat, 

namalovat k nim mapu nebo popsat místo v hádance) 



Nyní je čas na hru. Rozdáme dětem herní karty, vysvětlíme jim, v jaké lokalitě 

mají obrázky hledat a necháme je pátrat. Nejmenší děti je vhodné poslat 

s doprovodem. Podle velikosti oblasti může hledání trvat 15minut, ale klidně i 

hodinu. Jakmile dítko najde všechny obrázky, vrátí se s kartou zpět. Pokud 

hledalo správně, zůstane mu na kartě neoznačený jeden obrázek  - obrázek se 

správným místem úkrytu.  Teď už nezbývá nic jiného, než si jít vyzvednout 

nadílku na místo, které je na tomto obrázku z druhé strany popsáno. 

Pozn. Z druhé sady nemusíte využít všechny obrázky. Doporučuji využít alespoň 

2-3. Ostatní si můžete nechat jako náhradní a použít je pro další hru.  

 

 

Všem přejeme spoustu zábavy při hře. 

www.skaverka.cz 




















