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Prinsesse           skattejagt



GUIDE TIL PIÑATA-SKATTEJAGT FOR EVENTYRLIGE PRINSESSER

Forberedelse:

Skattejagten består af et skattejagtsbrev, 4 poster og en Prinsesse-Pinãta til skatten. Pinãtaen kan enten købes eller du 
kan lave den selv.

Derudover skal du bruge: 

 • Trappe eller trappestige

 • Haverose eller kunstig rose – evt. lille rose til potte

 • Æbletræ eller æbler

 • Slikposer som skat

Sådan gør du:

Planlæg en rute, hvor du placerer/gemmer de forskellige spor på forhånd (se sporene nedenfor) – og husk at prinsesse- 
skattejagten kan udføres både udenfor og indenfor. 

Sørg for at børnene modtager brevet på dramatisk vis under fødselsdagen. Du kan f.eks. lægge brevet udenfor døren, 
banke på og gemme dig, så børnene selv opdager brevet. Hvis du syntes det er lidt for besværligt, kan du fortælle, at du 
lige har været en tur i postkassen, hvor du fandt dette mystiske brev.
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Hint nr. 1

Hint nr. 1 – brevet læses op:

”Kære prinsesser, 
Jeg har gemt en skat så smuk og så fin. 
Finder du den – så er den din. 
Skynd jer, led overalt herinde, 
så vil I helt sikkert første spor finde”

Nu skal børnene finde hint nr. 2, som du har gemt et sted i 
nærheden 

Hint nr. 2

Hint nr. 2 læses op:

”Prinsesser, I har kløgt og er skrappe. 
Led efter næste spor ved den gamle trappe.”

Den gamle trappe kan enten være trappen op til huset 
eller en gammel trappestige, alt efter om I skal være ude 
eller inde.

Ved trappen skal du i forvejen have gemt Hint nr. 3.

Hint nr. 3

Når hint nr. 3 er fundet, læses det højt:

”Tiden er nu inde til, I videre går. 
Det næste spor finder I, der hvor rosen gror.”

Her kan du vælge at gemme hint nr. 4 ved en lille rosen-
plante eller en kunstig rose.

Hint nr. 4

Når hint nr. 4 er fundet læses det højt:

”Prinsessen, som har sovet i 100 år, 
sender jer nu hen, hvor æblerne står.” 

Har man ikke et æbletræ, eller skal man være inde, kan 
man sige, ”æblerne” i stedet for ”æbletræet” – her kan der 
fx. henvises til en skål med æbler.

Hint nr. 5

Når hint nr. 5 er fundet, læses det højt:

”Som Snehvide, der boede hos dværgene små, 
skal I til slut rundt i huset gå. 
I skal søge overalt derinde, 
så vil I endelig skatten finde.”

Lad børnene lede indtil de finder prinsesse-piñataen.

Alle børn stiller op på række og skiftes til at slå indtil piña-
taen går i stykker og slikket falder ud.

Slikposerne fordeles mellem børnene.

God fornøjelse med skattejagten!
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Kære prinsesser,
Jeg har gemt en skat så smuk og så fin.

Finder du den – så er den din.
Skynd jer, led overalt herinde,

så vil I helt sikkert første spor finde.



Prinsesser, I har kløgt og er skrappe.
Led efter næste spor ved den gamle trappe.



Tiden er nu inde, til I videre går.
Det næste spor finder I, der hvor rosen gror.



Prinsessen, som har sovet i 100 år,
sender jer nu hen, hvor æblerne står.



Som Snehvide, der boede hos dværgene små,
skal I til slut rundt i huset gå.

I skal søge overalt derinde,
så vil I endelig skatten finde.


