ZA POKLADEM LOUPEŽNÍKA DIVOUSE
CZ Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé díly. Hrozí nebezpečí udušení.
SK Upozornenie! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé dieliky. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
GB Warning! Not suitable for children aged 3 and under. Contains small parts. Choking hazard is imminent.
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N ÁV O D

VZPOM Í N ÁTE N A D Ě T S K É B OJ OV K Y ?
Na dobrodružství prožité v lese u babičky nebo na chalupě?
Chcete totéž zažít se svými dětmi? Nabízíme vám praktickou
sadu, díky níž podobné dobrodružství připravíte pro své ratolesti rychle a bez potřeby shánět cokoli dalšího.
CO V S ADĚ N AJ D E T E ?
OBALOVÁ KRABICE – ta funguje zároveň jako truhla na poklad, který
budou děti hledat!

Nezapomeňte si s dětmi sestavit pomocí dlouhého provázku nástěnnou oboustrannou dekoraci, nebo pohádkový
komiks. Jistě jim udělá radost
a bude památkou na pěkné
odpoledne.

SADA 2X 10 KARET – 10 ks očíslovaných karet s místem pro napsání
úkolu a 10 ks grafických karet s příběhem loupežníka Divouse.
KREPOVÝ PAPÍR – pro vyznačení trasy mezi stanovišti, pro dobrou orientaci v terénu, případně pro prodloužení hry a delší procházku (po
správném natrhání hra obsahuje 2 fáborky v délce 50 cm na jedno
mezistanoviště).
PROVÁZKY – pro upevnění karet na stromy nebo jiná místa v lese;
dlouhý provázek pro následné sestavení karet do formy nástěnné dekorace/obrazu na zeď na zeď.

JAK NA TO?
Nejdůležitější v každé hře je odměna. Až vyndáte veškerý obsah krabičky, vložte do ní odměnu, kterou chcete dětem udělat radost. Krabičku „s pokladem“ vezměte s sebou a zakopejte/zahrabejte na konci
vytyčené trasy.
Nezapomeňte si tužku nebo propisku pro napsání úkolů na číselné
karty: pokud znáte terén, můžete si je vyplnit již doma.
Připravte si trasu: k tomu slouží sada zmíněných 2x 10 karet pro rozmístění základních deseti stanovišť. Karty neproházejte, jsou seřazené
za sebou – tenká karta s číslem a pod ní karta s obrázkem, částí příběhu = jedno stanoviště.
Na kartu s číslem nejdříve zapište úkol, který by měly děti v přírodě
splnit. Není nutné, ale hra je zábavnější. Karty pro jedno stanoviště dejte na sebe, nahoru tenkou s číslem a úkolem, dolů silnější s obrázkem.
Provlékněte provázek a zavěste na strom nebo keř.
Na poslední číselnou kartu 10 napište indicie vedoucí k zakopanému
pokladu. Krepový papír použijte na vyznačení trasy mezi stanovišti.
Nebojte, nejde o soutěž, ale o upevňování spolupráce mezi dětmi.
Nezapomeňte dát pozor na správné pořadí karet. Držíme palce!

A JDE ME S I H RÁT
U každého stanoviště postupujte následujícím způsobem: sundejte
kartičky a přečtěte úkol u daného stanoviště. Až jej děti splní, podívejte se spolu s nimi na komiksový obrázek a nechte děti vymýšlet
příběh, jak asi pokračuje, případně jim část příběhu přečtěte. Vy máte
u sebe celou pohádku a je pouze na vás, zda příslušnou část přečtete
hned nebo necháte pracovat dětskou fantazii.

Ú KO L Y P R O INSP IR ACI
Na karty s čísly napište úkoly, které mají děti splnit, aby mohly ve hře
pokračovat dál. Není to bezpodmínečně nutné. Je ale škoda nevyužít
toho, že jste s dětmi v přírodě, ne?
Úkoly si můžete vymyslet dle vlastní libosti a prostředí, kde budete
bojovku hrát. Níže vám nabízíme devět ukázkových úkolů pro inspiraci. Desátá karta by měla místo úkolu nabídnout indicii, kde se poklad
ukrývá.
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Schovávaná na čas, krátká doba (nejvýše 15 sekund) na to, aby se
děti ukryly.
Uběhněte 100 metrů nebo udělejte 10 žabáků.
Vyjmenujte pět lesních zvířat nebo strašidelných postav.
Udělejte pět dřepů s výskokem.
Vyjmenujte tři slavné loupežníky z pohádek nebo slavné loupežnické páry jako Rumcajs a Manka.
Najděte pět šišek nebo kamínků a z vybraného místa zkuste trefit
strom.
Jaké plody rostou v lese? Vzpomeňte si alespoň na pět.
Z kamínků nebo jiného materiálu, který najdete v okolí, postavte
věž vysokou aspoň 15 centimetrů (vyšší než chytrý telefon, nižší
než tablet).
Odpovězte na tyto otázky: Smí se v lese rozdělávat oheň? Kde je
to případně povoleno? Smí se v lese křičet? Kde je v lese dovoleno
nocovat, tj. třeba postavit stan? Je dovolené trhat květiny a rostliny? Je bezpečné jít si pohladit zvíře, které náhle potkáte v lese?

