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Неустрашиви детектив Црнобради 
закопао је своје благо у парку на 

Пећини, а ти имаш мапу која открива 
где се оно налази.
АЛИ ЗАПАМТИ!

Ако не будеш пажљиво пратио Ако не будеш пажљиво пратио 
упутства, можеш заувек остати 

заробљен на Пећини.





Да ли сте спремни за невероватну 
авантуру, узбудљиву акцију и 
загонетке које ваља решити?

Мапа те води до циља. Гледај мапу!
Њене загонетке и истраживачки 
задаци би те могли довести до 

зеленог злата. Ако решиш све задатке,зеленог злата. Ако решиш све задатке,
благо ће бити твоје, а ако не успеш ,

могао би бити заробљен!



Најпре мораш пронаћи 5 тајних
знакова пећинске браће:

Црвенобрадог, 
Зеленобрадог,Црнобрадог, 
Жутобрадог, Белобрадог

Тек тада ће ти стаза која води до Тек тада ће ти стаза која води до 
злата бити јасна.



За путовање кроз авантуристичке 
приче биће ти потребне математичке 
вештине. Приче су као игре у којима 
можеш да решиш низ математичких 
проблема како би напредовао према 

узбудњивом крају.
РАЗРЕШИ МИСТЕРИЈУ ПОСТАНИ РАЗРЕШИ МИСТЕРИЈУ ПОСТАНИ 
МАТЕМАТИЧКИ ГЕНИЈЕ У ИСТО 

ВРЕМЕ!!!



Договорите се да један члан
ваше екипе пажљиво прикупља
и чува све што урадите. Након

свих решених мистерија имате
задатак да представите на што

занимљивији начин ваше
скривено благо природе које
сте открили. Наравно ако не

останете заробљени на Пећини. 
Да вам се то не би десило
будите тимски детективи!

Овај задатак
ћете радити у 

школи!

будите тимски детективи!



Крените Црвенобради!!!
Кад погледаш испред себе, 

крени налево, видећеш црвени
кривудави поток, заплови

узводно. На обали код четвртог
стабла чека те први траг. Пре
него што га узмеш, на стаблу
обележи северну страну парка

(нека ти лисчице буду
маховина)

Срећно!
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маховина)



Крените Жутобради!!!
Кад погледаш испред себе, 

крени надесно, видећеш црвени
кривудави поток, заплови

узводно. На обали код четвртог
стабла чека те први траг. Пре
него што га узмеш, на стаблу
обележи северну страну парка

(нека ти лисчице буду
маховина)

Срећно!
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Крените Црнобради!!!
Кад погледаш испред себе, 

видећеш место где се окупљају
краљ, краљица, топови, коњи, 
пијуни…Име твоје групе ће ти

рећи којим путем да стигнеш на
другу страну, на место где се
крије први траг. Пре него што
га узмеш, на стаблу обележи
северну страну парка (нека ти

лисчице буду маховина)

Срећно!
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лисчице буду маховина)



Крените Белобради!!!
Кад погледаш испред себе, 

видећеш место где се окупљају
краљ, краљица, топови, коњи, 
пијуни…Име твоје групе ће ти

рећи којим путем да стигнеш на
другу страну, на место где се
крије први траг. Пре него што
га узмеш, на стаблу обележи
северну страну парка (нека ти

лисчице буду маховина)

Срећно!
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лисчице буду маховина)



Крените Зеленобради!!!
Кад погледаш испред себе

видећеш велико зелено
пространство , место где се

крије први траг. Пре него што
га узмеш, на стаблу обележи
северну страну парка (нека ти

лисчице буду маховина)

Срећно!

Microsoft Office 

Word Document



Следећи траг је
негде

на теренима.Реши
ребус и знаћеш на
ком месту да га

потражиш!

Изоштри ум (1)

Иду три глисте правим

путем једна за другом и 

све су се окренуле на

исту страну.Прва глиста

се окрене ,погледа иза

себе и каже:

,,Ја иза себе видим две

глисте.“

Окрене се средња

глиста ,погледа иза себе

и каже:и каже:

,,Ја иза себе видим једну

глисту.“

Окрене се трећа

глиста,погледа иза себе

и каже:

,,Ја иза себе видим две

глисте.“

Шта је овде у питању?



СКЛОНИШТА!
-Погледај материјале око
себе и покушај да
направиш око стабла
удобно склониште за
шумског миша.
СЛИКАЈ!

Пошто сте 
успешно 
решили 

математичку 
загонетку 
решите и 
следећи 
задатак.



Следећи траг је
негде

на теренима.Реши
ребус и знаћеш на
ком месту да га

потражиш!

Изоштри ум (2)

Спортисти

Алекса,Бора и Петар

враћају се са

олимпијаде и путују у 

три различита

града:Атину,Београд и 

Париз.Занимљиво је

да се почетна слова

имена спортиста ни у 

једном случају не

поклапају са почетним

словом имена града у 

који путују.Петар је

изјавио да не жели да

се врати у Београд.

Одредите куда путују

ови спортисти!



ПОНЕСИТЕ СЕНКУ!

1.Сакупите лишће,латице,гранчице

које видиш око себе.

Пошто сте 
успешно решили 

математичку 
загонетку, решите 
и следећи задатак.

2.Замоли пријатеља из групе да

стане тако да сунце буде иза њега,

да се сенка појави на земљи.

3.Попуните његову сенку са

материјалима који те окружују.Шта

све можете користити за

косу,очи,уста,одећу?

4.Кад завршите идите где је остала

сенка

СЛИКАЈ!



Следећи траг је

негде

на теренима.Реши

шифровану поруку

и знаћеш на ком

месту да га

потражиш!
♫ - А
Ω - Ш
@ - К

Изоштри ум (3)

,,Колико имаш

кућних љубимаца'“ 

пита Иван Наташу.

,,Сви осим три су

зечеви,сви осим

три су мачке,сви

осим три су

корњаче и сви

осим три су

папагаји,“ одговори
@ - К
∞ - У
♥ - Р
♣ - М

папагаји,“ одговори

Наташа.

Колико Наташа

има кућних

љубимаца?

Ω ∞ ♣ ♫ ♥ ♫ @



СЛИКАЈ!

ВИЛА ЧАЈАНКА-

Пронађи: цвеће, 

гранчице,

лишће и друго мало

благо у парку и 

искористи за чајанку. 

Како би било да у природи додаш мало
места за седење и стољњак?

Направи за своју екипу

тањириће, прибор,

чашице и све стави на

пањ.



ШШ

Следећи траг је

негде

на теренима.Реши

ребус и знаћеш на

ком месту да га

потражиш!

ШОК

Изоштри ум (4)

Два пргава гусара

треба да поделе плен.

Они чак и не знају

вредност заплењених

предмета. 

Међутим,зачас се

наљуте и потегну

оружје, а посебно акоШОК оружје, а посебно ако

им се учини да неко

хоће да их превари.

Како ће они поделити

плен, а да обојица буду

задовољни?



Реши
сликовну
поруку и 

НЕВЕРОВАТНЕ МИНИ ШУМЕ!

Прво пронађи празно

платно-травнату

површину или зелену

мрљу.Следеће,тражи
поруку и 

покушај да
склопиш
ритам и 

мелодију.

лишће,штапиће,борове,

шишарке,перје.То ће

бити ваше

дрвеће.Сакријте га међу

дрвећем,изазовите

пријатеље да га нађу!

Сликај!!!



ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

Полигон препрека



Завршили сте! 

Ухватите се за

руке и викните:

Сви чланови групе станите у своју врсту, од

најнижег до највишег, ухватите се за канап!

Не пуштајући канап обиђите око чуњева

правац цик-цак!

Држите се и даље чврсто за

канап и прекорачите преко

постављених препрека

руке и викните:

” Готово!”



Остао је још само један

траг! Пратите га и стићитраг! Пратите га и стићи

ћете до блага! Погледајте

око себе. Негде у вашој

близини је мала ризница

дубоких мисли. 

Пронађите је! У њој је и 

цедуља на којој пише: 

,,Благо''!




