
Hravé kmeny na Dětském 
hřišti v Broumově

1. Slosování v neděli 27. června 
2021 na otevření pohádkového 
parku

V neděli 27. června 2021 v 17 hodin bude 
otevřen pohádkový park Dětské hřiště Broumov 
společně s koncertem a křtem Písniček 
z broumovského dolíku. Vy zde můžete kmeny 
prolézt, prozkoumat a poté vyplnit hrací kartičku, 
která je připojena k tomuto letáku. Odpovědi na 
otázky najdete v knize pohádek a na novém hřišti.

Pokud si budete chtít zasoutěžit, odevzdáte 
uvedenou kartu organizátorům a budete na místě 
zařazeni do slosování. Výhrou bude 10× album 
a zpěvník „Písničky z broumovského dolíku“!

2. Slosování v září 2021

Vyplněnou kartičku odevzdejte nejpozději 
do konce prázdnin v infocentru na náměstí 
v Broumově. Z nasbíraných kartiček s obrázky 
vylosujeme v průběhu září další tři výherce.

Soutěž o zpěvník!
Vyplňte soutěžní kartičku a získejte zpěvník 

Písniček z broumovského dolíku



Milé děti a vážení rodiče,

u příležitosti vydání dětského alba a malovaného zpěvníku Písničky 
z broumovského dolíku, jehož autory jsou Eva Kroupová, Jitka 
Matěnová a Štěpán Přibyl, bychom vám rádi představili soubor 
sedmi upravených a pomalovaných dřevěných prolézaček, sedaček, 
vozítek s názvem Hravé kmeny. 

Tyto dětské herní prvky ztvárňují postavičky z písní nového 
zpěvníku a také z knihy „Pohádky z broumovského dolíku“.

Herní prvky zpracovala Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Vyplněnou kartičku s nakresleným obrázkem na zadní straně odevzdejte:
a) v neděli 27. června 2021 na otevření pohádkového parku
b) nejpozději do konce prázdnin v infocentru na náměstí v Broumově

Pohádky:

1) Co vyrobil pavouček jako dárek pro houbu Dorotku v pohádce Tango pod lípou?

2) Jak se jmenoval krtek v pohádce Václavova zahrada?

3) Na co se přilepili zloději v pohádce Václavova zahrada?

4) Jakou dobrotu našli Finfin a Famfule na Ostrově pokladů?

5) Jaké dvě barvy žaludových týmů proti sobě závodily v pohádce Žaludový expres?

Písničky a hravé kmeny:

6) Jakou barvu má krysákova čepice?

7) Kdopak dává mašince pokyn k jízdě zelenou plácačkou?

8) Kolik buřtíků tu čeká na Ufony?

9) Jaká zvířátka má u sebe vodní víla Jezička?  

10) Je tu někde schovaný strašidlák Špinďula?

Děti, děti, dětičky,
zveme Vás do venkovní školičky.
Čekají tu na vás kmeny hravé,
jak asi vypadají, jste zvědavé?

Můžete tu skákat, lézt,
mašinkou se nechte svézt. 

Hravé kmeny na Dětském 
hřišti v Broumově

Soutěž

Těšíme se na setkání!

Realizační tým MAP vzdělávání na Broumovsku II

Jméno a příjmení:

Věk:

Kontaktní údaje na zákonného zástupce  
(e-mail nebo telefon):

 zd
e 

od
st

řih
no

ut



Nakresli obrázek:


