šidelném domě

Vojtík ve stra

Autor: Anajka

Halloweenská bojovka
Pro koho: děti 5 - 8 let; Na jak dlouho: cca 30 min;
Co potřebujete: papír, pastelky,baterku a hlavně ODVAHU

Rodiče: připravte malou odměnu pro děti a umístěte za dveře
ven z bytu. Můžete i trochu schovat.

Chystáme další domácí bojovky pro školáky i předškoláky,
dozvíte se o nich na FB stránce Hravýlety.

Blíží se HALLOWEEN, noc, kdy ze svých úkrytů vylézají
různá strašidla a příšery. Čertík Vojtík se dnešního dne
nemohl vůbec dočkat, moc neposlouchal maminku a
zabloudil. Naneštěstí se ztratil zrovna ve strašidelném
domě U VÁS DOMA! Pomůžete čertíkovi překonat strach
a doprovodit ho přes dům hrůzy až domů do pekla? První
úkol vás čeká v obýváku nebo jiné velké obývací
místnosti...
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Čertíka Vojtíka si můžete
užít také ve Vratislavicích u
Liberce. Výlet najdete v
aplikaci Hravýlety nebo
nascanujte QR kód.
www.hravylety.cz

Obývací místnost
V obývací místnosti na vás čeká tlupa KOSTER.Mají zeleně zářící oči a
blíží se přímo k vám. Jediná šance, jak se zachránit, je správně
pojmenovat části lidské kostry.
Úkol: Spojte názvy kostí se správnou částí těla na obrázku.

OBRATLE
KOST STEHENNÍ
LEBKA
ŽEBRO
PÁNEV

www.hravylety.cz

Po splnění: Výborně, jakmile kostry zjistily, že víte, kde co mají a kde
je jejich slabina, rozutekly se pryč. Pokračujte do ložnice.

Ložnice
Možná se vám zdá, že tady zrovna nikdo není, ale nejspíš někde za
záclonou nebo v tom nejčernějším rohu na vás čekají UPÍŘI! Tahle
parta příšer reaguje na váš pohyb, takže se můžete zachránit tím, že
si lehnete do postele nebo třeba na zem, dáte si ruce přes oči a
minutu budete úplně ticho.
Úkol: Lehněte si na zem a počítejte do 60. Nesmíte se u toho ani
hnout a vydat žádný zvuk.

www.hravylety.cz

Po splnění: Když se upíři nedočkali žádného pohybu, přeměnili se v
netopýry a odletěli lovit ven. Další příšerná příšera na vás čeká v
kuchyni.

Kuchyň
Ale ne, kuchyň je plná ZOMBÍKŮ. Jsou to příšery, které vznikly, když
snědly něco jedovatého. Poradíte jim a škrtnete všechny věci, které
jsou jedovaté? Pozor, ať na nic nezapomenete, jinak se proměníte v
zombíka i vy!
Úkol: Škrtněte jedovaté věci:

www.hravylety.cz

Po splnění: Dobře to dopadlo, nikdo z vás se dnes zombíkem
nestane, jste chytří. Další strašný úkol na vás čeká na balkóně/na
terase nebo prostě jen u velkého okna, ze kterého dobře uvidíte ven.

Okno
Vidíte někde měsíc? Ale ne, počkat, slyšíte to? Vypadá to, že v dnešní
kouzelnou noc se splašili i VLKODLACI a vyjou na měsíc, i když není
zrovna v úplňku.
Úkol: Vezměte si pastelky a namalujte dva měsíce v úplňku. Jeden
šíleně strašidelný, který láká všechny vlkodlaky a druhý legrační. Až to
budete mít, přitiskněte ten legrační na okno.

www.hravylety.cz

Po splnění: Jakmile vlkodlaci spatřili srandovní měsíc, chuť na lov je
zase rychle přešla. Zvládli jste splnit i tento úkol. Ale teď půjde vážně
do tuhého. Další úkol vás čeká v místnosti, kde je největší tma.
Rozsviťte si baterky a hurá za dobrodružstvím.

Tmavá místnost
Nelekejte se, ale všude kolem vás jsou obří PAVOUCI! Zachovejte
chladnou hlavu a vzpomeňte si, kolik mají nohou. Pak určitě správně
splníte další úkol.
Úkol: Spojte tolik pavouků a dýní, kolik mají pavouci nohou. (Pro
starší děti: čáry se nesmí křížit)

www.hravylety.cz

Po splnění: Jestli jste se zvládli soustředit i za svitu baterky v místnosti
plné pavouků, gratulujeme! Jste ty nejodvážnější děti, jaké čertík Vojtík
zná. Cesta do pekla za jeho rodinou vede jistojistě přes dveře z bytu
ven.

Dveře ven
Čertík Vojtík se zaradoval. Opravdu se vám společně povedlo projít
celým strašidelným domem a zbývá už jen poslední úkol, aby se dveře
do pekla otevřely, ale vy jste mohli zůstat v bezpečí domova.
Úkol: Udělejte dobrý skutek pro maminku nebo tatínka. Pomozte jim s
úklidem, srovnejte boty, zalijte květiny, nebo jim prostě jen utíkejte dát
pusu. Peklo pozná, že vy tam nepatříte a nevezme vás s sebou. Teprve
potom, můžete dveře bez obav otevřít.

Po splnění: Za dveřmi to cvaklo a pak zasyčelo, jakoby se
upustila pára... Čertík Vojtík se zaradoval a moc vám děkuje za
pomoc. Teď už stačí jen na malý okamžik otevřít dveře a on
nenápadně vyletí ven rovnou do pekla za svou rodinou. A
abyste věděli, že i Peklo se umí odvděčit, za pomoc a boj se
zlými silami vám právě za těmito dveřmi nechalo odměnu.
Možná budete muset trochu hledat.

www.hravylety.cz

Líbila se vám tato domácí bojovka?
Vydejte se s námi na podobné bojovky také ven!

Stačí si k tomu ZDARMA stáhnout aplikaci Hravýlety.

App Store

Google Play

Sledujte nás na FB a dozvíte se o nových trasách ve vašem
okolí i chystaných akcích.

Facebook - Hravýlety

Chcete s námi také tvořit zážitkové, vzdělávací, sportovní
nebo třeba kreativní hry pro děti?
Pište Míše z Hravýletů: michaela@hravylety.cz

