
Здрастуйте, дбайливі дорослі!
Чи доводилось вам коли-небудь примушувати себе йти на прогулянку? На ту саму, 

обов’язкову, без якої ніяк не можна обійтися, бо дитині потрібно дихати свіжим пові-
трям, причому за будь-якої погоди. Напевно, доводилося, і не одноразово. І що ж від-
бувається зазвичай на прогулянці? Ви приречено сидите на лавочці, поки ваше дитя 
пересипає пісок у дворовій пісочниці. Чи прогулюєтесь парком, раз по раз поглядаю-
чи на годинник. Є «креативні» батьки, які поєднують приємне з корисним або корис-
не з потрібним, — тоді прогулянка з дитиною перетворюється на шопінг або пробіжку 
«у справах» — банк, супермаркет, хімчистка тощо. А який результат? Усім нудно — 
і батькам, і дитині. 

 А ЯКЩО ПРИДУМАТИ абсолютно іншу ПРОГУЛЯНКУ? І це буде прогулянка-при-
года. Вона не потребує від вас жодної трудомісткої підготовки. Та й часу забере рівно 
стільки ж, скільки зазвичай. Ідея полягає в тому, щоб кожну прогулянку перетворити на 
міні-квест, у якому будуть і цікаві завдання, і відкриття, і рекорди.

Чому варто влаштовувати дітям такі прогулянки?
• Тому, що це просто чудово!
• Тому, що діти завжди в захваті від того, що ви придумаєте.
• Тому, що одноманітні й нудні прогулянки ви заміните справжніми пригодами!
• Тому, що ви зможете розширити світогляд дитини, пробудити в ній інтерес до на-

буття знань, а ще налагодити з нею дружні стосунки!
Ну що, ми вас переконали? Тоді ця книга буде вашою помічницею. У ній ви знайдете 

цікаві ідеї, які допоможуть зробити прогулянки захопливими і пізнавальними. 
Девіз наших прогулянок такий:
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Готуємося до прогулянки 

Самі розумієте — будь-який експромт має бути добре підготовлений. Заздалегідь 
треба приготувати конверт із завданнями. У конверті обов’язково має лежати карта 
зоопарку. Її можна придбати в самому зоопарку, скачати з сайту зоопарку або намалю-
вати. Якщо дитина маленька, то краще зробити спрощений варіант такої карти. 

На карті стрілками вказуємо маршрут прямування. Вольєри з тваринами, у гості до 
яких ми сьогодні вирушимо, позначаємо білими кружечками з номерами. Якщо в зоо-
парку вашого міста не виявиться тварини, описаної в цій книзі, пропустіть завдання, 
пов’язані з нею, або замініть іншим звіром. Якщо в одній прогулянці виходить дуже ба-
гато завдань саме для вашого малюка, виберіть, що можна залишити для наступного 
разу. 

— Поглянь, який конверт я знайшла в поштовій скриньці. Що ж у ньому? О, в цьому 
конверті лежить якась карта! Та це ж карта зоопарку! (Можна покласти в книгу таку за-
готівлю карти в конверті, щоб батькам треба було тільки домальовувати щось).

— Розгляньмо її. Нічого не розумію. Тут лише білі кружечки і стрілки! А ось щось на-
писано! (У текст записки треба заздалегідь вписати ім’я дитини.) 
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Що візьмемо з собою?

Звичайно, треба взяти що-небудь смачненьке. 
Бутерброд, печиво, яблука або банани — те, що 
допоможе втамувати голод. 

Ще обов’язково згодиться фото апарат, кольо-
рова крейда, блокнот для замальовок і фломасте-
ри, мотузочка, сантиметрова стрічка, коробочок 
сірників або рахункових паличок, капелюшна гум-
ка (0,5 м), чотири намистини, картки і наліпки. 

На замітку

У зоопарку раптом немає тварини, про яку 
йдеться в завданнях? Не біда. Замініть її іншою, 
знайдіть в інтернеті інформацію про неї. Якщо одна 
прогулянка містить дуже багато завдань саме для 
вашого малюка, вирішуйте самі, що можна зали-
шити на наступну прогулянку.

А що робити, якщо у вашому місті взагалі немає зоопарку? Підготувати квест мож-
на за допомогою інтернету. Завантажуйте фото тварин, готуйте просту презентацію. 
Або використайте іграшки у вигляді тварин, яких ви сховаєте в різних кутах квартири. 

Здрастуй, ______________________!

Я знаю, що ти дуже любиш тварин. 
Тому я запрошую тебе до зоопарку. Якщо 
ти зможеш знайти всіх зашифрованих 
тварин, то дізнаєшся багато нового 

й цікавого. Коли ти виконаєш усі завдання, 
ми обов’язково зустрінемося. 

Ведмежа Тім

Запропонуйте дитині відгадати, з відвідування якої тварини розпочнеться 
ваша захоплива прогулянка зоопарком. Не забувайте робити позначки на карті! 
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ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

МАВПА

Відгадай, до кого ми підемо далі. Ці тварини 
дуже спритні, смішні, пустотливі. Вправно 
стрибають по деревах і ліанах, корчать пики, 
люблять банани. Правильно, це мавпи. 
Деякі вчені вважають, що мавпи є предками 
людини. Поспостерігаймо за ними 
і порівняймо, чим мавпи схожі на людей.

А тепер розв’яжи задачу.
Одна мавпа з’їла три банани, 

а друга — два. 

Скільки бананів мавпи 

з’їли разом?

Поки дитина розглядає мавпочок, намалюйте крейдою на асфальті 
ось такий лабіринт. І запропонуйте знайти шлях від мавпочки до 
банана. Вийшло? Чудово! Мавпочка ніколи не буде голодною.
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ЗАВДАННЯ

Візьми з додатка наліпки із зображенням мавп 
і розмісти їх на цьому малюнку. Мавпочку 
в спідничці наклей на пальму, з бантиком — 
праворуч від пальми, у шортиках — ліворуч від 
пальми, у панамці — перед пальмою.

ЗАВДАННЯ

Це різні види мавп. 
Розглянь їх уважно 

і запам’ятай, як вони 
називаються.

Бабуїн

Шимпанзе

Орангутан

Горила

Макака
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