
Гра-квест "Новорічна пошта".
    Гра розроблена у вигляді месенджера. Діти отримують повідомлення від різних 
казкових персонажів, які надсилають їм свої привітання і пропонують пройти 
різні цікаві завдання. Квест містить підбірку новорічних дитячих пісень, 
кросворди, головоломки, інтерактивні завдання і матеріали для друку. Ви навіть 
можете писати відповіді героям квесту і "відправляти" їх. 
   Квест повністю інтерактивний: Список контактів, всі кнопки і повідомлення, 
підсвічені жовтою стрічкою можна натискати, щоб переходити на різні сторінки 
квесту. Натискайте на кожного казкового героя із списку контактів, щоб пройти 
весь квест. Завдання є різної складності, можна обрирати. Завантажуйте перші 3 
сторінки квесту для ознайомлення.
Для використання повного функціоналу, відкривайте файл в програмі Adobe 
Acrobat.
*Після проведення квесту бажано вручити дітям подарунки від Діда Мороза, солодощі, або 
підготувати віртуальне поздоровлення, якщо ви проводите онлайн.

 Повна версія квесту - 50 грн.
 Замовити  можна на нашій сторінці у фейсбуці.   https://www.facebook.com/elpomua
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НОВОРІЧНА
ПОШТА

!
інструкція



Сніговик                 ✉

Пінгвін Пін             ✉

Снігуронька           ✉

Ельф                        ✉

Грінч                        ✉

Дід Мороз              ✉

МУЗИЧНА ГРУПА ♪♩♫

Цікавинки від Піна ✨

У вас є не прочитані повідомлення!



Сніговик                 ✉

Пінгвін Пін             ✉

Снігуронька           ✉

Ельф                        ✉

Грінч                        ✉

Дід Мороз              ✉

МУЗИЧНА ГРУПА ♪♩♫

Цікавинки від Піна ✨

Добрий день, дорогі друзі! 
З Новим роком! З добрим роком! 
Він ступа невтомним кроком 
На українську землю рідну, 
Землю щедру і привітну! 
Добру, милу і щасливу, 
І багату, і красиву. 
Рік Новий ми зустрічаєм, 
З Новим щастям вас вітаєм!



Сніговик                 ✉

Пінгвін Пін             ✉

Снігуронька           ✉

Ельф                        ✉

Грінч                        ✉

Дід Мороз              ✉

МУЗИЧНА ГРУПА ♪♩♫

Цікавинки від Піна ✨

Запрошую вас відвідати 
нашу музичну групу. Там ви 
знайдете багато веселих 
новорічних пісень!
Давайте веселитися разом!
⛄⛄⛄

Перейти в МУЗИЧНУ ГРУПУ ♪♩♫



Сніговик                 ✉

Пінгвін Пін             ✉

Снігуронька           ✉

Ельф                        ✉

Грінч                        ✉

Дід Мороз              ✉

МУЗИЧНА ГРУПА ♪♩♫

Цікавинки від Піна ✨

Привіт, друзі! Вітаю вас з 
прийдешніми новорічними 
святами! Я пінгвін Пін і я дуже 
люблю розв’язувати різні загадки 
і задачки. У мене в групі ви 
зможете знайти багато різних 
цікавих завдань для маленьких 
розумників! 😎

Перейти в групу Цікавинки від Піна ✨


	54767: 


