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Drodzy rodzice, 
tajemnicza skrzynia oraz jej zawartość zapewni waszym dzieciom 
emocjonującą zabawę w poszukiwanie skarbów. To nie takie 
proste, aby dostać się do skrzyni należy rozwiązać serię zagadek! 

Zawartość

FANTAZJOLANDIA

Uwaga: fabrycznie ustawiony kod do kłódki to 000

Cel gry
Wypełnijcie skrzynie skarbów małymi niespodziankami i zamknijcie 
na kłódkę.Dzieci będą musiały rozwiązać szereg zagadek, aby 
dostać się do zawartości skrzyni.

1 skrzynia skarbów

1 kłódka z szyfrem 
1 pudełko zagadek

1 koperta

9 elementów puzzli 
(mapa skarbu)

12 kart zagadka  
1 pionek 

Przygotowanie
Karty zagadka są zróżnicowane pod względem trudności. 
Wybierzcie jedną z kart.  
Numer znajdujący się na tyle karty określa jej stopień trudności:

-karty zagadka 1-4:   łatwe
karty zagadka 5-8:   średnie

-karty zagadka 9-12: trudne

Kody numeryczne pasujące do poszczególnych kart zagadka 
znajdziecie na samym końcu instrukcji.

Teraz ustawcie na kłódce 3 cyfrowy kod odpowiadający wybranej 
karcie. Jak to zrobić? Najpierw musicie ustawić kod fabryczny, czyli 
000 (upewnijcie się najpierw, czy kłódka jest ustawiona tak, że 
element łuku, który się otwiera znajduje się po jej lewej stronie). 
W tym celu przekręcie ruchome dyski z cyframi i ustawcie kod 000. 
Teraz, żeby otworzyć kłódkę wystarczy lekko nacisnąć na lewy bok 
łuku. Pionek ustawcie na równej powierzchni. Kłódkę ustawcie na 
pionku, tak, aby wierzchołek czapki naciskał na guziczek znajdujący 
się w czarnym punkcie na dole kłódki. Upewnijcie się najpierw, czy 
kłódka jest ustawiona tak, że element łuku, który się otwiera 
znajduje się po jej lewej stronie. Teraz, wciskając wierzchołkiem 
czapki guziczek w czarnym punkcie na dole kłódki ustawcie kod 
wybranej karty zagadki. Zdejmijcie kłódkę z pionka. Kłódka jest już 
zaszyfrowana kodem odpowiadającym karcie zagadce. Cały proces 
należy powtórzyć przed każdą nową rozgrywką. 

ZNAJDŹ KOD!
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Uwaga! W celu zaszyfrowania nowego kodu musimy ustawić 
ostatnią kombinację cyfr, którą była zamknięta kłódka. Nie 
próbujcie otwierać kłódki na siłę. Po każdej rozgrywce ustawcie 
kod fabryczny 000 lub zapiszcie sobie ostatni kod, którym była 
zaszyfrowana kłódka.

Wypełnijcie skrzynię skarbów niespodziankami dla dzieci i 
zamknijcie na kłódkę.
Upewnijcie się, czy element kłódki, który się otwiera znajduje się 
po jej lewej stronie. Nie zapomnijcie przestawić dysków z cyframi 
na kłódce, inaczej dzieci zobaczą zaszyfrowany kod! 
Do pudełka zagadek włóżcie wybraną kartę zagadkę, 9 
elementów puzzli oraz pionek. Pozostałe elementy gry, karty 
zagadka oraz instrukcje schowajcie do koperty. 

Ważne: uważajcie, żeby dzieci nie podejrzały rozwiązań w 
książeczce z instrukcjami!
Wybierzcie miejsce poszukiwań skarbu, na przykład dom, ogród, 
park zabaw, itd. W dowolnym miejscu ukryjcie skrzynię skarbów 
oraz pudełko zagadek. 

Czas rozpocząć przygodę!
Zaprowadźcie dzieci na miejsce poszukiwań. 
Przed rozpoczęciem zabawy przeczytajcie na głos tekst znajdujący 
się na następnej stronie.

Uwaga: Na stronie www.haba.de/find-the-code znajdziecie inne 
przykłady zabawy w poszukiwanie skarbów, niespodzianek, które 
możecie schować w skrzyni oraz dodatkowe karty zagadki w 
plikach do wydruku.

Drodzy poszukiwacze skarbów, wyobraźcie sobie...

...że jesteście w lesie i natknęliście się na tajemniczą kamienną 
bramę...
Na początku boicie się wejść, ale chwilę później przekraczacie bramę i 
znajdujecie się w Krainie Fantazji. Spotykacie wiele niezwykłych 
postaci i dajecie się ponieść magii, która panuje w tym miejscu. Nagle 
widzicie przed sobą cenną skrzynię skarbów. Ciekawe co kryje w 
środku? Chcecie ją otworzyć, ale zdajecie sobie sprawę, że jest 
zamknięta na kłódkę z szyfrem. Obok leży pudełko z kartą zagadką, 
pionkiem, 9 elementami puzzli, które prawdopodobnie tworzą mapę 
skarbów. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i pomogą 
wam w odnalezieniu kodu i otwarciu skrzyni. 

Czy uda wam się rozszyfrować kombinację cyfr i 
otworzyć kłódkę skrzyni skarbów?

Z 9 elementów puzzli ułóżcie mapę skarbów. Pionek ustawcie na 
polu startowym z kłódką  obok kamiennej bramy. Teraz wspólnie 
rozwiążcie trzy zagadki z karty. Ważne, żeby rozwiązać najpierw 
zagadkę znajdującą się u góry, potem pośrodku, a na końcu tę 
na dole. Uwaga! Każda zagadka ma tylko jedno rozwiązanie! 
Obok każdej odpowiedzi znajduje się kostka. Ilość oczek na 
kostce wskazuje o ile pól do przodu możecie przesunąć pionek 
na mapie. Pole na które dotrze pionek po rozwiązaniu pierwszej 
zagadki wskazuje pierwszą cyfrę do otwarcia zaszyfrowanej 
kłódki. 

Fantazjolandia
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Następnie rozwiążcie drugą zagadkę i znowu przesuńcie pionek o 
odpowiednią ilość oczek. To będzie druga cyfra w kombinacji 
kodu. Teraz czas na trzecią zagadkę i przesunięcie pionka o ilość 
oczek zgodną z odpowiedzią. W ten sposób zdobędziecie 3- 
cyfrowy kod do kłódki. Pamiętajcie, żeby zachować odpowiednią 
kolejność. Ustawcie cyfry po kolei: pierwszy numer u góry, 
środkowy, a następnie trzeci dolny.

Udało wam się otworzyć kłódkę?

Brawo! Daliście radę! Podzielcie się między sobą skarbem 
znajdującym się w skrzyni.

Kłódka nie chce się otworzyć?

Szkoda! Niestety rozwiązaliście źle jedną lub więcej zagadek. 
Spróbujcie jeszcze raz. Pionek ustawcie na polu startowym i 
rozwiążcie zagadki od nowa.
Tym razem na pewno się uda!

Na koniec kilka rad: przyjrzyjcie się dokładnie mapie skarbów, 
bowiem kryje w sobie wiele cennych podpowiedzi odnośnie 
zagadek! Czasem trzeba będzie coś na niej odnaleźć lub policzyć, 
innym razem, aby dotrzeć do poprawnej odpowiedzi będziecie 
musieli położyć kartę zagadkę na mapie skarbu.

Odszyfrujcie kł;dkę, otw;rzcie skrzynię i 
podzielcie się skarbem!

UDANEJ ZABAWY! 

Wskazówki dla rodziców

W zależności od wieku, dzieci mogą potrzebować waszej pomocy 
w rozwiązaniu zagadki. Poniżej znajdziecie przekrój wszystkich 
zagadek, ich symbole i wskazówki w jaki sposób je rozwiązać. 
Symbol znajduje się w lewym górnym rogu karty zagadki. Może się 
zdarzyć, że poszukiwacze skarbu zapomną, jak rozwiązać daną 
zagadkę, wtedy przeczytajcie im opis:

W tej zagadce trzeba wytężyć wzrok i dobrze policzyć 
wskazane obiekty! Ile sztuk przedstawionego na obrazku 
obiektu znajduje się na mapie skarbów? Są również zagadki w 
których należy dodać lub odjąć od siebie wskazane obiekty. 

Wyruszcie od smoka i podążajcie ścieżką. Do której kostki 
zaprowadzi was kręta droga?

Przyjrzyjcie się uważnie! Który z 3 obiektów znajduje się na 
mapie skarbów?

Odnajdźcie dwa obiekty przedstawione na mapie skarbów i wyobraźcie
sobie prostą linię, która je ze sobą łączy. Jeśli wyobrażenie jest zbyt
trudne, przyłóżcie brzeg karty zagadka, aby je ze sobą połączyć. Który z 3
przedstawionych obiektów znajduje się na tej linii?
Odnajdźcie dwa obiekty przedstawione na mapie skarbów i zmierzcie
odległość między nimi. Użyjcie do tego linijki znajdującej się na karcie
zagadka. Która z 3 długości odpowiada waszemu pomiarowi?

Przyłóżcie element róży wiatrów przedstawioną na karcie 
zagadka do róży wiatrów przedstawionej na mapie skarbu. 
Który z 3 przedstawionych obiektów na mapie skarbów 
wskazują strzałki?

Na podstawie kształtu odnajdźcie na mapie skarbu 
wskazany element puzzli. Który z 3 przedstawionych 
obiektów znajduje się na tym elemencie?
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Przyjrzyjcie się uważnie! Który z 3 obiektów znajduje się na 
mapie skarbów?

Odnajdźcie dwa obiekty przedstawione na mapie skarbów i wyobraźcie 
sobie prostą linię, która je ze sobą łączy. Jeśli wyobrażenie jest zbyt 
trudne, przyłóżcie brzeg karty zagadka, aby je ze sobą połączyć. Który z 3 
przedstawionych obiektów znajduje się na tej linii?

Przyłóżcie element róży wiatrów przedstawioną na karcie 
zagadka do róży wiatrów przedstawionej na mapie skarbu. 
Który z 3 przedstawionych obiektów na mapie skarbów 
wskazują strzałki?

Na podstawie kształtu odnajdźcie na mapie skarbu 
wskazany element puzzli. Który z 3 przedstawionych 
obiektów znajduje się na tym elemencie?

Odnajdźcie dwa obiekty przedstawione na mapie skarbów i 
zmierzcie odległość między nimi. Użyjcie do tego linijki 
znajdującej się na karcie zagadka. Która z 3 długości 
odpowiada waszemu pomiarowi?
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Następnie rozwiążcie drugą zagadkę i znowu przesuńcie pionek o 
odpowiednią ilość oczek. To będzie druga cyfra w kombinacji 
kodu. Teraz czas na trzecią zagadkę i przesunięcie pionka o ilość 
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kolejność. Ustawcie cyfry po kolei: pierwszy numer u góry, 
środkowy, a następnie trzeci dolny.

Udało wam się otworzyć kłódkę?

Brawo! Daliście radę! Podzielcie się między sobą skarbem 
znajdującym się w skrzyni.

Kłódka nie chce się otworzyć?

Szkoda! Niestety rozwiązaliście źle jedną lub więcej zagadek. 
Spróbujcie jeszcze raz. Pionek ustawcie na polu startowym i 
rozwiążcie zagadki od nowa.
Tym razem na pewno się uda!

Na koniec kilka rad: przyjrzyjcie się dokładnie mapie skarbów, 
bowiem kryje w sobie wiele cennych podpowiedzi odnośnie 
zagadek! Czasem trzeba będzie coś na niej odnaleźć lub policzyć, 
innym razem, aby dotrzeć do poprawnej odpowiedzi będziecie 
musieli położyć kartę zagadkę na mapie skarbu.

Odszyfrujcie kł;dkę, otw;rzcie skrzynię i 
podzielcie się skarbem!

UDANEJ ZABAWY! 

Wskazówki dla rodziców

W zależności od wieku, dzieci mogą potrzebować waszej pomocy 
w rozwiązaniu zagadki. Poniżej znajdziecie przekrój wszystkich 
zagadek, ich symbole i wskazówki w jaki sposób je rozwiązać. 
Symbol znajduje się w lewym górnym rogu karty zagadki. Może się 
zdarzyć, że poszukiwacze skarbu zapomną, jak rozwiązać daną 
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W tej zagadce trzeba wytężyć wzrok i dobrze policzyć 
wskazane obiekty! Ile sztuk przedstawionego na obrazku 
obiektu znajduje się na mapie skarbów? Są również zagadki w 
których należy dodać lub odjąć od siebie wskazane obiekty. 

Wyruszcie od smoka i podążajcie ścieżką. Do której kostki 
zaprowadzi was kręta droga?

Przyjrzyjcie się uważnie! Który z 3 obiektów znajduje się na 
mapie skarbów?

Odnajdźcie dwa obiekty przedstawione na mapie skarbów i wyobraźcie 
sobie prostą linię, która je ze sobą łączy. Jeśli wyobrażenie jest zbyt 
trudne, przyłóżcie brzeg karty zagadka, aby je ze sobą połączyć. Który z 3 
przedstawionych obiektów znajduje się na tej linii?

Przyłóżcie element róży wiatrów przedstawioną na karcie 
zagadka do róży wiatrów przedstawionej na mapie skarbu. 
Który z 3 przedstawionych obiektów na mapie skarbów 
wskazują strzałki?

Na podstawie kształtu odnajdźcie na mapie skarbu 
wskazany element puzzli. Który z 3 przedstawionych 
obiektów znajduje się na tym elemencie?

Odnajdźcie dwa obiekty przedstawione na mapie skarbów i 
zmierzcie odległość między nimi. Użyjcie do tego linijki 
znajdującej się na karcie zagadka. Która z 3 długości 
odpowiada waszemu pomiarowi?
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RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe elementy. Nie nadaje się 
dla dzieci poniżej 3 lat. 

UWAGA
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RYZYKO ZADŁAWIENIA- 

Małe elementy. Nie nadaje się 
dla dzieci poniżej 3 lat. 

UWAGA:!


