
OJCOWSKA STRONA MOCY

1. Wydrukuj tę kartkę i rozetnij ją wzdłuż niebieskich przerywanych linii. 
2. Połóż lub przyklej poszczególne wskazówki we wskazanym miejscu. 
3. Ostatnia wskazówka prowadzi do piekarnika - tam w środku zostaw właściwy prezent. 

UWAGA. To jest wersja dla dwóch (lub więcej) córek. 
Innych wersji podchodów poszukaj na pozostałych stronach. 

Gdzie 
położyć 
kartkę?

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Gdzie 
położyć 
kartkę?

1. 
Widoczne 
miejsce w 

pokoju 
córek.

Dzisiaj jest wielkie święto 
miłości. Z tej okazji mam 
dla Was zagadkę: 
Którędy wpuszczamy do 
domu naszych gości?

Brawo córeczki moje 
najmądrzejsze! 
A gdzie trzymamy sztućce 
najostrzejsze?

2. 

Drzwi 

wejściowe

3. 
Szuflada 

kuchenna
Chcę, byście wiedziały, że 
nigdy w Was nie zwątpię. 
A tymczasem… gdzie można 
wziąć przyjemną, ciepłą 
kąpiel?

W moich oczach zawsze 
jesteście zwycięzcami. 
Kolejnej wskazówki 
poszukajcie między 
ulubionymi grami ;)

4. 
Prysznic

5. 

Półka z 
grami


Kocham Was najmocniej ze 
wszystkich na świecie. 
Najzimniejszy mebel 
w domu. Który to? 
Czy wiecie?

Na Wasz widok zawsze 
humor mi się poprawia! 
Pod jakim meblem trzeba 
buty zawsze stawiać?

6. 

Drzwi 

lodówki

7. 

Półka z 
butami
 Jestem z Was dumny. 

Zaszłyście tak daleko. 
Obejrzyj karton, w którym 
stoi pyszne mleko.

To już koniec tej zabawy. 
Jesteście bardzo wytrwałe. 
Otwórzcie drzwi miejsca, 
z którego wychodzą ciasta 
wspaniałe ;)

8. 

Karton z 
mlekiem
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OJCOWSKA STRONA MOCY

1. Wydrukuj tę kartkę i rozetnij ją wzdłuż niebieskich przerywanych linii. 
2. Połóż lub przyklej poszczególne wskazówki we wskazanym miejscu. 
3. Ostatnia wskazówka prowadzi do piekarnika - tam w środku zostaw właściwy prezent. 

UWAGA. To jest wersja dla jednej córki. 
Innych wersji podchodów poszukaj na pozostałych stronach. 

Gdzie 
położyć 
kartkę?

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Gdzie 
położyć 
kartkę?

1. 
Widoczne 
miejsce w 

pokoju 
córek.

Dzisiaj jest wielkie święto 
miłości. Z tej okazji mam 
dla Ciebie zagadkę: 
Którędy wpuszczamy do 
domu naszych gości?

Brawo córeczko. Teraz 
zadanie trudniejsze! 
Czy wiesz gdzie trzymamy 
sztućce najostrzejsze?

2. 

Drzwi 

wejściowe

3. 
Szuflada 

kuchenna
Chcę, byś wiedziała, że 
nigdy w Ciebie nie zwątpię. 
A tymczasem… gdzie można 
wziąć przyjemną, ciepłą 
kąpiel?

W moich oczach zawsze 
będziesz zwycięzcą. 
Kolejnej wskazówki szukaj 
w miejscu z ulubioną grą ;)

4. 
Prysznic

5. 

Półka z 
grami


Kocham Cię tak mocno, że 
nikt już bardziej nie może. 
Najzimniejszy mebel 
w domu. Który to? 
Wiesz może?

Na Twój widok zawsze 
humor mi się poprawia! 
Pod jakim meblem trzeba 
buty zawsze stawiać?

6.

Drzwi 

lodówki

7. 

Półka z 
butami
 Jestem z Ciebie dumny. 

Zaszłaś tak daleko. 
Obejrzyj karton, w którym 
stoi pyszne mleko.

To już koniec tej zabawy. 
Jesteś bardzo wytrwała. 
Otwórz drzwi miejsca, 
z którego wychodzi 
szarlotka wspaniała ;)

8. 

Karton z 
mlekiem
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OJCOWSKA STRONA MOCY

1. Wydrukuj tę kartkę i rozetnij ją wzdłuż niebieskich przerywanych linii. 
2. Połóż lub przyklej poszczególne wskazówki we wskazanym miejscu. 
3. Ostatnia wskazówka prowadzi do piekarnika - tam w środku zostaw właściwy prezent. 

UWAGA. To jest wersja dla jednego syna. 
Innych wersji podchodów poszukaj na pozostałych stronach. 

Gdzie 
położyć 
kartkę?

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Gdzie 
położyć 
kartkę?

1. 
Widoczne 
miejsce w 

pokoju 
córek.

Dzisiaj jest wielkie święto 
miłości. Z tej okazji mam 
dla Ciebie zagadkę: 
Którędy wpuszczamy do 
domu naszych gości?

Brawo synu. Czas na 
zadanie trudniejsze! 
Czy wiesz gdzie trzymamy 
sztućce najostrzejsze?

2. 

Drzwi 

wejściowe

3. 
Szuflada 

kuchenna
Chcę, byś wiedział, że 
nigdy w Ciebie nie zwątpię. 
A tymczasem… gdzie można 
wziąć przyjemną, ciepłą 
kąpiel?

W moich oczach zawsze 
będziesz zwycięzcą. 
Kolejnej wskazówki szukaj 
w miejscu z ulubioną grą ;)

4. 
Prysznic

5. 

Półka z 
grami


Kocham Cię tak mocno, że 
nikt już bardziej nie może. 
Najzimniejszy mebel 
w domu. Który to? 
Wiesz może?

Na Twój widok zawsze 
humor mi się poprawia! 
Pod jakim meblem trzeba 
buty zawsze stawiać?

6.

Drzwi 

lodówki

7. 

Półka z 
butami
 Jestem z Ciebie dumny. 

Zaszedłeś tak daleko. 
Obejrzyj karton, w którym 
stoi pyszne mleko.

To już koniec tej zabawy. 
Jesteś bardzo wytrwały. 
Otwórz drzwi miejsca, 
z którego wychodzi sernik 
wspaniały ;)

8. 

Karton z 
mlekiem
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OJCOWSKA STRONA MOCY

1. Wydrukuj tę kartkę i rozetnij ją wzdłuż niebieskich przerywanych linii. 
2. Połóż lub przyklej poszczególne wskazówki we wskazanym miejscu. 
3. Ostatnia wskazówka prowadzi do piekarnika - tam w środku zostaw właściwy prezent. 

UWAGA. To jest wersja dla dwóch (lub więcej) synów lub syna i córki razem. 
Innych wersji podchodów poszukaj na pozostałych stronach. 

Gdzie 
położyć 
kartkę?

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Tekst wskazówki do 
wydrukowania i wycięcia

Gdzie 
położyć 
kartkę?

1. 
Widoczne 
miejsce w 

pokoju 
córek.

Dzisiaj jest wielkie święto 
miłości. Z tej okazji mam 
dla Was zagadkę: 
Którędy wpuszczamy do 
domu naszych gości?

Brawo. Teraz czas na 
zadanie trudniejsze! 
Czy wiecie gdzie trzymamy 
sztućce najostrzejsze?

2. 

Drzwi 

wejściowe

3. 
Szuflada 

kuchenna
Chcę, byście wiedzieli, że 
nigdy w Was nie zwątpię. 
A tymczasem… gdzie można 
wziąć przyjemną, ciepłą 
kąpiel?

W moich oczach zawsze 
będziecie zwycięzcami. 
Kolejnej wskazówki 
szukajcie w miejscu 
z ulubionymi grami ;)

4. 
Prysznic

5. 

Półka z 
grami


Kocham Was najmocniej ze 
wszystkich na świecie. 
Najzimniejszy mebel 
w domu. Który to? 
Czy wiecie?

Na Wasz widok zawsze 
humor mi się poprawia! 
Pod jakim meblem trzeba 
buty zawsze stawiać?

6.

Drzwi 

lodówki

7. 

Półka z 
butami
 Jestem z Was dumny. 

Zaszliście tak daleko. 
Obejrzyjcie karton, w 
którym stoi pyszne mleko.

To już koniec tej zabawy. 
Jesteście bardzo wytrwali. 
Otwórzcie drzwi miejsca, 
z którego wychodzą ciasta 
wspaniałe ;)

8. 

Karton z 
mlekiem
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