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Wędrowcze, miło mi powitać Cię w Stulitrowym Lesie. Znacie historię 
Czerwonego Kapturka? Świetnie, niestety  w obiegu krąży 
zmanipulowana wersja, kreująca wilka na prekursora popularnej ostatnio 
„metody na wnuczkę”. Rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Cała 
sprawa rozpoczęła się lata temu, kiedy Babcia, która wówczas nie była 
jeszcze babcią, tylko dziarską małolatą, startowała w NMnO Darżlub. 
Korzystając z niedozwolonych map i podstawiając chłopakom z czołówki 
nogi, stanęła na podium i zgarnęła całą masę punktów dodatnich.
Przez lata obserwowaliśmy ją. Myśleliśmy, że spróbuje spieniężyć te 
punkty na Allegro lub OLX i wówczas ją przygwoździmy , ale nic się nie 
działo…. aż do dziś! Dostaliśmy cynk, że właśnie dziś staruszka chce 
przekazać te punkty swojej wnuczce – Czerwonemu Kapturkowi. Nie 
możemy do tego dopuścić! Plan mam taki: dziewczynka (jak zawsze w tej 
bajce) będzie szła przez las do Babci. Ponieważ w koszyczku niesie 
nalewkę do której ma koszmarną słabość, raczej nie będzie szła prostą i 
najkrótszą drogą ;) Mam też nadzieję, że będzie mało dyskretna i idąc po 
jej śladach, dowiemy się o niej co nieco.  Zanim dziewczyna wyjdzie z 
lasu, złapię ją i unieszkodliwię, a Ty w tym czasie pójdziesz do Babci, 
powiesz, że jesteś przyjacielem Czerwonego Kapturka, że nogi go bolą i 
Ciebie wysłał, albo inny kit i wyciągniesz od staruszki te punkty! 
Uważaj, starsi ludzie są podejrzliwi, musisz się dobrze przygotować do 
tego spotkania. Babcia będzie Cię sprawdzać. Zanim zaufa, zada 
mnóstwo pytań, żeby upewnić się, że dobrze znasz jej wnuczkę.
Ruszaj za Kapturkiem w las i zbieraj informacje!

PK1 (10 punktów) 
Ulubiony protetyk Babci szedł przez las z koszykiem pełnym towaru, gdy 
zaatakował go wilk. Facet bezskutecznie próbował się ratować ucieczką 
na drzewo. Ocalał jedynie koszyk. Znajdź go i przynieś Babci szczękę. 
 
(jedna drużyna, jedną sztukę!) 

 
 
 

 
 
 

Sytuacja miała miejsce gdzieś w tym rejonie.
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PK2 (10 punktów) 
Jak tam? Ciężko było trafić? 
 
UWAGA! To jest punkt wyłącznie dla osób o mocnych 

nerwach. 
 

 Musimy dowiedzieć się jakiego koloru są włosy 
Czerwonego Kapturka. 
Informacja znajduje się w ambonie nr  
 
KOLOR WŁOSÓW: 
 

PK3 (20 punktów) 
 
(Na żołnierską nutę) 
 
Szedł Kapturek leśną drogą
Przytupywał jedną nogą, 
Wtem zobaczył zagajniczek
„Chyba sobie tu poćwiczę” 
 
Wprost na zachód ruszył z punktu
Tak z 5 kroków, jak po sznurku.
Dziewiętnaście na południe.
9 na wschód. „Jak tu cudnie!”
 
Skoki w górę i przysiady, 
Już wracamy do zabawy.  
Teraz osiem kroków NORTH 
Taki uprawiamy sport! 
 
Na południe aż 22 
10 na wschód, w dłonie klaśnij
Potem jeszcze 2 na wprost 
Odrób matmę i masz wzrost!

  
WZROST: 

 

Ulubiony protetyk Babci szedł przez las z koszykiem pełnym towaru, gdy 
zaatakował go wilk. Facet bezskutecznie próbował się ratować ucieczką 
na drzewo. Ocalał jedynie koszyk. Znajdź go i przynieś Babci szczękę.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sytuacja miała miejsce gdzieś w tym rejonie. 

PK4 (10 punktów) 
Jako przyjaciele, z pewnością macie z Czerwonym 
Kapturkiem wspólne wspomnienia z wakacji.  
Zadanie znajduje się ok.50m na południe od 
punktu. Rozwiązanie wskaże Ci suma cyfr na 
punkcie. Powodzenia ☺ 
 
W JAKIM KRAJU, Z KIM I CO ROBIŁ 
KAPTUREK LATEM?

TRASA PRZYGODOWA 

czyli wilk w literaturze dziecięcej

Jak tam? Ciężko było trafić?  

UWAGA! To jest punkt wyłącznie dla osób o mocnych 

Musimy dowiedzieć się jakiego koloru są włosy 

Informacja znajduje się w ambonie nr  B 1 - 2 

PK5 (20 punktów) 
Punkt jest? Instrukcja zadania powyżej 
 

 
Przygotuj się na wypadek, gdyby Babka coś przebąkiwała na 
temat ulubionej potrawy wnusi:
 
P.S. No co? Że znów ambona??? Nie czytaliście w 
regulaminie, że równolegle z tą trasą robicie uprawnienia
myśliwego? Na płetwonurka z
 

Szedł Kapturek leśną drogą 

Wtem zobaczył zagajniczek 
 

na zachód ruszył z punktu 
Tak z 5 kroków, jak po sznurku. 
Dziewiętnaście na południe. 
9 na wschód. „Jak tu cudnie!” 

 
Teraz osiem kroków NORTH  

klaśnij 
 

Odrób matmę i masz wzrost! 

 

PK6 (20 punktów) 
Idź do Chatki Zielarki (250m na azymut 130
potrzebuje syropu! 

 

PK8 (20 punktów) 
Zastanawiałeś się kiedyś, jakie trzeba nosić imię, aby 
zgodzić się na ksywę  „Czerwony Kapturek”? Przeczytaj!
 
 
IMIĘ:   

 

PK9 
W czasie swojego STOPCZASU odnajdź Zielarkę przy 
ognisku, oddaj Jej zebrane zioła i odbierz przesyłkę.
Poza tym zjedz spokojnie kiełbę i wypij ciepłą herbatkę 
 
 
UWAGA!  
Na czas stopczasu, instrukcję zostaw z mapą obsłudze, a 
rekwizyty weź ze sobą. 

Jako przyjaciele, z pewnością macie z Czerwonym 
Kapturkiem wspólne wspomnienia z wakacji.   
Zadanie znajduje się ok.50m na południe od 

Rozwiązanie wskaże Ci suma cyfr na 

W JAKIM KRAJU, Z KIM I CO ROBIŁ 
KAPTUREK LATEM? 

TRASA PRZYGODOWA „Metoda na Wnuczkę”
czyli wilk w literaturze dziecięcej jako prekursor popularnego przestępstwa

Punkt jest? Instrukcja zadania powyżej  

 

Przygotuj się na wypadek, gdyby Babka coś przebąkiwała na 
temat ulubionej potrawy wnusi: 

P.S. No co? Że znów ambona??? Nie czytaliście w 
regulaminie, że równolegle z tą trasą robicie uprawnienia na 

płetwonurka zresztą też ;) 

PK11 (20 punktów)

Słuchanie wątpliwej jakości twórczości nastoletnich ”poetów” nie jest ani łatwe, ani 
przyjemne, jednak jakimś cudem wszystkie babcie dają sobie z tym świetnie radę. W tym 
wypadku jest podobnie. Kapturek twor
Podtrzymaj tradycję i przynieś Babci miły wierszyk. Powiesz, że to od Kapturka. Staruszka 
będzie w siódmym niebie!
 
Ułóż wiersz (rymowany)
cztery wersy (linijki) z u
 

MIASTECZKO
Chwilowo unieruchomi
czy nie uwolnił się . Gdyby dotarł do Babci przed Tobą, nig
Przy okazji zerknij jaki ma numer buta. Nigdy nie wiadomo o co zapyta starsza pani.
 

MIASTECZKO                              

 

 
 

Idź do Chatki Zielarki (250m na azymut 130˚). Babcia pilnie 

  
Zastanawiałeś się kiedyś, jakie trzeba nosić imię, aby 

ksywę  „Czerwony Kapturek”? Przeczytaj! 

W czasie swojego STOPCZASU odnajdź Zielarkę przy 
ognisku, oddaj Jej zebrane zioła i odbierz przesyłkę. 
Poza tym zjedz spokojnie kiełbę i wypij ciepłą herbatkę ☺ 

instrukcję zostaw z mapą obsłudze, a 

 UWAGA! Zadanie wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. Nie róbcie tego w domu ani w obecności 
dzieci!  

 
ROZMIAR BUTA:
 

PK13 (10 punktów)

Ponieważ ten bukiecik, który Kapturek miał ze sobą, troszkę się zużył podczas transportu do 
Miasteczka, skocz za górkę i weź jeden kwiatek 
UWAGA! Proszę, nie zrywaj więcej kwiatów! Tylko 

 
 

„Metoda na Wnuczkę” 

jako prekursor popularnego przestępstwa 

(20 punktów)   
Słuchanie wątpliwej jakości twórczości nastoletnich ”poetów” nie jest ani łatwe, ani 
przyjemne, jednak jakimś cudem wszystkie babcie dają sobie z tym świetnie radę. W tym 
wypadku jest podobnie. Kapturek tworzy, a Babcia z dziką rozkoszą i zachwytem słucha. 
Podtrzymaj tradycję i przynieś Babci miły wierszyk. Powiesz, że to od Kapturka. Staruszka 
będzie w siódmym niebie! 

(rymowany) składający się minimum z dwóch zwrotek po 
cztery wersy (linijki) z użyciem kodu lampionu oraz słów: 

MIASTECZKO (20 punktów) 
wilowo unieruchomiłam Kapturka na ul.Cmentarnej 18. Wejście od podwórka. 

czy nie uwolnił się . Gdyby dotarł do Babci przed Tobą, nigdy nie odzyskalibyśmy punktów! 
Przy okazji zerknij jaki ma numer buta. Nigdy nie wiadomo o co zapyta starsza pani.

MIASTECZKO                              PLAN MIASTECZKA 

 

UWAGA! Zadanie wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. Nie róbcie tego w domu ani w obecności 

ROZMIAR BUTA:  

0 punktów) 
onieważ ten bukiecik, który Kapturek miał ze sobą, troszkę się zużył podczas transportu do 

z za górkę i weź jeden kwiatek dla Babci. 
Proszę, nie zrywaj więcej kwiatów! Tylko jeden dla drużyny ☺ 

Słuchanie wątpliwej jakości twórczości nastoletnich ”poetów” nie jest ani łatwe, ani 
przyjemne, jednak jakimś cudem wszystkie babcie dają sobie z tym świetnie radę. W tym 
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Podtrzymaj tradycję i przynieś Babci miły wierszyk. Powiesz, że to od Kapturka. Staruszka 
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dy nie odzyskalibyśmy punktów! 

Przy okazji zerknij jaki ma numer buta. Nigdy nie wiadomo o co zapyta starsza pani. 

UWAGA! Zadanie wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. Nie róbcie tego w domu ani w obecności 
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