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sem daj kartičky
so zvieratkami

veĺké
nebezzpečenstvo
50 sekúnd sa nepohnite

sem daj kartičky
so zvieratkami

napodobni mačku.

Napodobni červíka.

Napodobni hada.

Napodobni psa.

napodobni leva.

Napodobni sliepku.

Napodobni medveďa.

Napodobni kohúta.

Napodobni motýľa.

Napodobni zajaca.

Napodobni teliatko.

Napodobni kukučku.

Napodobni kuriatko.

Napodobni rybu.

Napodobni bociana.

Napodobni žabku.

Napodobni koňa.

Napodobni ďatla.

Napodobni medveďa.

NApodobni jaštericu.

Napodobni včelu.

Opri si dlane o seba
a silno tlač 10 sekúnd.

Postav sa na jednu nohu
a stoj kým ostatní spievajú
pesničku.

Urob 5 drepov.

Zarev ako lev
najdlhšie ako vieš.

3 x vysoko vyskoč
zo žabky a štekaj pri tom
ako pes.

Premeň sa na guľu,
ocko nech ťa odnesie
do kuchyne a ty sa dogúľaj späť.
skáč na jednej nohe
15 sekúnd
a rovnako dlho
na druhej.

Ocko alebo mamka urobia
plank a ty ich podplaz a
prelez ponad nich 2x.

Zatoč sa okolo svojej osi
5x na každú stranu.

Spoj si pevne nohy
a skáč 30 sekúnd.

Vyber si hráča po tvojej
pravici a zacvičte spolu
Hlava, ramená...
po sediačky.

S hráčom po tvojej ľavici
sa pretekaj,
kto vydrží dlhšie
nežmurknúť.

Postav sa dlaňami a chodidlami
na podlahu, zadok vystrč vysoko,
a všetci hráči
nech ťa podlezú.

Kvokni si do žabky a
silno zabúchaj rukami o zem.
Búcchaj tak dlho, kým ostatní
napočítajú do 15.

Ľavú ruku si daj na pravé koleno
a pravú ruku si daj na ľavé koleno
a zatoč sa do oboch strán 3x.

Obe dlane si daj na zadok,
choď do každého kúta v miestnosti,
a tam sa tri krát hlboko pokloň.

Bež rýchlo na mieste,
kým ostatní spievajú:
Po nábreží koník beží....

Pokús sa rozsmiať
hráča po tvojej pravici
(ten sa tak ľahko nedá).

Zatlieskaj chodidlami
o seba a spievaj pri tom
Ťap, ťap, ťapušky.

Opri si dlane o seba so spoluhráčom
po tvojej ľavici a na štart
sa pretekajte, kto je silnejší.

Vyskoč, zatoč sa, sadni si.
zopakuj 3x.

sem daj
obrázky rysa

Tuto číha
hladný rys.
keď ho niekto
stretne,
nikto sa
ani nepohne.

vydrž bezz pohybu
30 sekúnd
nehýbte sa
20 sekúnd

10 sekúnd
sa nikto ani nepohne

sa nehýbte

t
ŠtR

Lesný karneval

Na túto hru potrebuješ: Panáčika pre každého hráča a hraciu kocku. Vystrihnuté kartičky a hrací plán. Stranu s
maskami si vytlač, zlep na polovicu a vystrihni kartičky. To isté urob aj s bublinkami. Kolieska s rysom si
vystrihni. Hrací plán sa skladá zo štyroch strán. Tie si vytlač a zlep.
* všetky kolieska rysa daj na hrací plán na čierne koliesko
* všetky kartičky s maskami a bublinkami ulož tiež na miesto na hracom pláne tak, aby texty úloh neboli
vidieť.
Všetkých panáčikov postav na štart. Začína hráč, ktorý má masku, alebo najmladší hráč.
Toto je kooperatívna hra. Ide v nej o to, či vyhráte vy - všetci hráči sú v cieli, alebo rys - je prvý v cieli.
stane sa tak vtedy, keď všetky stopy sú obsadené a ďalšie možné miesto pre rysa je v cieli.
Pravidlá hry: Prvý hráč hodí kockou a posunie svojho panáčika o rovnaký počet políčok, aký ukazuje kocka.
Podľa toho, či je na políčku zvieratko s maskou alebo bez, si vyberie kartičku z kôpky. Splní úlohu na
kartičke, kartičku odloží bokom a ide ďalší hráč. V prípade, ak stúpi nejaký hráč na rysa - položíte koliesko
rysa na prvú stopu a splníte úlohu v nej napísanú. Ak sa tak stane opäť - položíte rysa na ďalšiu stopu.
Hrajte sa, bavte sa, hýbte sa.
Nie je krajší čas ako s rodinou. Keď sa pri tom i zabavíte a kosti rozhýbete je to tri v jednom!
Ďakujeme, že sa hráte s nami!

