
Zöld és sárga tojások: 

Piros tojások:

egy fényképezésre alkalmas eszköz
íróeszköz
maszk
kis kézfertőtlenítő
aszfaltkréta, ha sajátot szeretnél használni

Április 3. és 5. között a nyuszik elrejtik tojásaikat
Nevelek utcáin! 
Április 3-án 14.00 órától, április 5-én 17.00 óráig  van
lehetőség a játékra.

Két nehézségi szinten lehet teljesíteni a feladatokat.

Kisebbeknek elegendő csak a színes sárga és zöld
tojásokat megtalálni. A 10+1 helyen elrejtett tojások
közül legalább 8-at találj meg, és a rajtuk lévő
feliratokat küldd el e-mailben. Természetesen, ha
szeretnék, a piros tojásokon található már olvasni tudó
gyerekeknek szóló játékokat is megoldhatják.

 

A piros tojásokon a már olvasni tudó nagyobb
gyerekek 10+1 állomáson találnak feladatokat. A cél,
hogy ebből legalább 8-at teljesíts, de aki mindet
megtalálja és teljesíti, az extra meglepetést kap. Az
állomásokon lévő utasításokat követve haladjatok a
térképen jelölt útvonalon. 

A végén a menetlevelet (vagy bármilyen papírra
írt/rajzolt megoldásokat) lefotózva küldjétek el az

nyuszi@nevelek.hu címre!
Legyen nálad:

Tarts távolságot! Ha más családok is érkeznek, türelmesen várj,
míg végeznek!

Pacsi Park - közösségi tér
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás: A fotót küldd a nyuszi@nevelek.hu e-mail címre!

Húsvéti 
tojáskereső Játék
NEveleken

Kapcsolat park
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás - A fotót küldd az nyuszi@nevelek.hu e-mail címre!

"S" kanyartól picit lentebb - Vadgerle u. 12. előtt
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás: A fotót küldd a nyuszi@nevelek.hu e-mail címre!

Közösségi karácsonyfa
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás - Itt a versikéd helye:

Jégmadár utcai kis tér
Zöld v sárga tojás: Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás - A videot küldd a nyuszi@nevelek.hu e-mail címre!

Vörösbegy utcában az "utolsó" ház
Zöld v sárga tojás: Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás: A fotót küldd a nyuszi@nevelek.hu e-mail címre!

TOJÁSKERESŐ MENETLEVÉL
Kezdés: Kapcsolat park
Vége: Füzike u-i kis gyalogoshíd 
Kövessétek a térkép szerinti útvonalat, Nevelek "nevezetes" helyszínein haladva!

Nádirigó u. füves rész - Utcazene fesztivál színhelye
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás - Írd ide a megfejtést: 
Fahíd Sződi utca – Révay saroknál
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás - Írd ide a megfejtést:  

Fahíd - Sződi utca – Vasút saroknál 
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás: A fotót küldd a nyuszi@nevelek.hu e-mail címre!

Itt most vége a játéknak, fotózzátok be az egész menetlevelet, és küldjétek az
nyuszi@nevelek.hu e-mailre, vagy dobjátok be a Pacsirta u. 9. postaládába. 

A nyuszi hamarosan jelentkezik!

Üveggyűjtő
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás - Írd ide a megfejtést: 

Natura 2000-es tábla
Zöld v sárga tojás - Írd vagy rajzold ide, hogy mit ábrázol a kép: 
Piros tojás - Írd ide a neveket a madár sorszámával együtt!



Gyermek neve:  ................................       ..................................

Gyermek neve:  .................................      ..................................

Gyermek neve:  .................................      ..................................

Gyermek neve:  .................................      ..................................

1.

2.

3.

4.

Lakcím:                     .............................................................

Telefonszám (arra az esetre, ha nincs csengő):

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

A nyuszi segédjei kedden fogják házhoz vinni a
meglepiket!

Ezt töltsd ki, hogy 
a nyuszi elvihesse a meglepidet!

Kezdés: Kapcsolat park
Vége: Füzike u-i kis gyalogoshíd 

TOJÁSKERESŐ TÉRKÉP

Ételallergia, ha van:


