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Zábavné tvo ení sk ítka Pepíka
Autor: Milada Kubátová

Domácí bojovka
Pro koho: děti 3 - 6 let; Na jak dlouho: cca 30 min
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Skřítka Pepíka můžete také najít
ve výletní hře u pražského
Botiče. Najdete v aplikaci
Hravýlety nebo nascanujte QR
kód.

V této bojovce děti čeká rychlá dobrodružná cesta
bytem, zakončená zábavným tvořením a odměnou.
Na konci cesty si s dětmi vytvoříte masku skřítka Pepíka.

Seznam pomůcek, které budete potřebovat nenápadně rozmístit
na hledaná místa:
První pomůcka - schované fixy/voskovky ve vaně
Druhá pomůcka - schované papíry pod polštářem (6 papírů)
Třetí pomůcka - schované nůžky v botníku
Čtvrtá pomůcka - schované gumičky v maminčině kapse u
kalhot
Pátá pomůcka - schovaná odměna tam, kde dítě snídá

Tuto domácí bojovku můžete libovolně šířit. Pošlete všem,
kterým udělá radost, komu zabaví na chvíli děti, komu
pozvedne náladu.
www.hravylety.cz

Milé děti, bedlivě se zaposlouchejte do

ůckám, které

básniček. Dovedou vás k pom

ř

budete pot ebovat na hezký výtvor.

Slyšíš ten zvuk tam za dveřmi?
To skřítek Pepík brečí na zemi,
že by kamaráda chtěl,
však z papíru vyrobit ho zapomněl.
Vydej se najít pomůcky na výrobu
a užij si u toho prima zábavu!
Tak hurá! Vydej se na cestu krátkou,
ať si mu kamarádem nebo kamarádkou.

První pomůcka
Zaposlouchej se do básničky a rozpoznej, kde se ukrývá první
pomůcka k tvorbě masky a jak se k ní dostat.
První věc na tvoření najdeš tam,
kam nechodíš se koupat nikdy sám.
musíš se tam doplazit jako had,
aby byl skřítek Pepík rád.
Bonusový úkol po nalezení první pomůcky: Od každé barvičky,
kterou schované pastelky mají, vyjmenujte tři předměty stejné barvy.

Druhá pomůcka
Druhá věc je tam, kde rodiče spí,
kde máma svou hlavu vždy položí.
Musíš tam doskákat jako klokan,
Pepík tě nazve šikovný skokan.
Bonusový hra po nalezení druhé pomůcky: Každý si jeden z
papírů vezměte a natrhejte, srolujte do kuliček. Každý máte jednu
stranu postele. Zapněte stopky na 1 minutu a začněte po sobě
kuličky házet. Maminka počítá zásahy, ať už hraje také nebo ne.
Vyhrává ten, kdo má nejméně zásahů.

www.hravylety.cz

Třetí pomůcka
Třetí věc je ostrá jako břitva,
dostat se k ní bude bitva.
Vem si dva polštáře od maminky,
nezapomeň jí dát dvě pusinky.
Teď je hoď na zem před sebe
a skákej po nich jako do nebe.
Bez dotyku země doskákej, kam si boty ukrýváš,
tam najdeš věc, se kterou ten papír rozstříháš.

Bonusový úkol po nalezení třetí pomůcky: Vem si jeden z papírů,
které jste našli pod polštářem a zkus vymyslet, co s ním udělat, abyste
ho mohli rozstříhnout na 4 stejné díly. (menším rodiče pomůžou). Pak
papír takto rozstříhni a na každý napiš jedno svoje přání. Schovej do
náhodných bot (rodiče se nekoukají). Až ho pak někdy při obouvání
najdou, třeba se ti splní :)

Čtvrtá pomůcka
Čtvrtá věc je maličká,
schovává jí matička. (schovaná u tatíčka)
U sebe někde na těle,
pusť se do hledání vesele.

www.hravylety.cz

A na závěr odměna!
Pátá věc je odměna (ne) sladká,
skákej po jedné noze, pozor bude vratká!
Věc schovaná je tam, kde ty snídáš!
Tak si užij odměnu, než vyrábět se vydáš!

Výroba masky
A teď hurá vyrobit Pepíkovi kamaráda milého,
hezkého kurdnatého a navždy tvého!
.

Návod na tvoření masky z papíru: na čtvrtku si nakreslete hlavu skřítka
Pepíka (nebo použijte předlohu na další stránce), nezapomeňte
prostřihnout díru na oči (můžete prostřihnout i díru na nos). Na straně
následně uděláte dírky, do kterých přivážete gumičku (pokud nemáte
jednu dlouhou, lze improvizovat svázáním několika gumiček od zeleniny)

www.hravylety.cz

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

Stačí si k tomu ZDARMA stáhnout aplikaci Hravýlety
App Store - Hravýlety Google Play - Hravýlety

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?
Volejte Míše: 725 731 212

