
od Macky

Tu sa na štart postav a 
vydaj sa na cestu 

tajomným čarovným 
lesom. Pozor na 

strašidlá a 
príšery. 

vzduch čistý, hoď 
kockou ešte raz a 
utekaj dopredu!

Stretnúť milého ducha, nie 
je len tak. Je veľmi 
ukecaný a chce sa 

rozprávať. Zdrží ťa 
jedno kolo. Ale psst, kým 
čakáš ani muk. Teraz má 
slovo duch.

UtKa d 
kždJZb a

vžeň oTiľ píše-
r: zKrč: t sM

j dMa, v 
cOďt pEč!
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Daj si ruky na hlavu, ako klobúk. 
A s klobúkom 3x vyskoč, 3x sa 
zatoč a 3x si čupni. Potom sa 
pokloň a povedz: „čáry 
máry sa mi darí.“ a 

posuň sa o 3 políčka 
vpred.

Zacvič si 
netopiera z 

pohybovej abecedy. 
Ak si dospelák, stojka o stenu.

(ak nemáš abecedu, veľká chyba, ale ti 
prezradím, že nech ťa ocko zdvihne za 
členky do vzduchu a budeš visieť ako 

netopier)
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Ak si dospelák,
 stojka o stenu.
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nech ťa ocko zdvihne za 
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Zacvič si 
netopiera 

z pohybovej 
abecedy. 

Ak si dospelák, stojka o 
stenu.

(ak nemáš abecedu, veľká chyba, ale 
ti prezradím, že nech ťa ocko zdvihne 
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ako netopier)

Tento 
duch rád trénuje 
strašenie. Veľmi 

mu to však nejde. 
nevie totiž revať 
ako strašidlo a 
preto sa mu iné 

strašidlá posmievajú. 
Ukáž mu  to, ako sa 

poriadne reve a 
straší!

Premeň sa 
na pavúka

 ( sadni si na 
zem, opri dlane a 

chodidlá o podlahu a 
zdvihni zadok hore) a 
prelez od kúta do kúta 

v miestnosti v 
ktorej sa 

hráte.A zase 
ten milý, 

ukecaný duch. Chce sa 
rozprávať. Zdrží ťa jedno 

kolo. Ale psst, kým 
čakáš  a pocúvaš ani 
muk. Teraz má slovo duch.
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Toto je prešibaná tekvica. 
Tvári sa ako kamoška, 

ale nie je. 
Pošle  ťa o 3 políčka 

späť.

Pavúk 
má osem nôh a aby 
boli silné treba 
cvičiť! Urob si 

8 drepov!
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Pavúk má 
osem nôh a 
aby boli silné 

treba cvičiť! Urob si 
8 drepov!

A je 
to tu. Kostlivec. Má pre 
teba hrôzostrašnú úlohu. Rád 

počúva spev a trápi dobrých ľudí. Tak 
zaspievaj tvoju obľúbenú pesničku a 

všetci osta�í hráči na ňu budú 
tancovať kostlivcovi strašidelný 

tanec. Nezabudnite sa pri 
tom hrôzostrašne tváriť.

Premen sa 
na tucnú tekvicu. Lahni si 
na zem, kolená pritiahni k 
hrudi a uchop dlanami. 
Súrodenec alebo kamoš 
ta odkotúla na druhý 
koniec miestnosti. Spät 
sa dokotúlaj sám(a).

Premeň sa 
na pavúka

 (sadni si na zem, 
opri dlane a chodidlá 
o podlahu a zdvihni 

zadok hore) a prelez od 
kúta do kúta v miestnosti 

v ktorej hráte.
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Zradná 
pavučina. Lepkavá 
a pevná. Ocko, či 

mamka budú 
pavučina a lapia 

ťa do svojej 
náruče. Ty sa 
odtiaľ vysloboď.
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www.zdravypohybdetom.sk

Jajáááj, 
zase je tu. 

Ten ukecanec 
jeden. Stojíš 
1 kolo, ale 

prekonáš ho, ak 
mu povieš 
básničku. Hoď 
kockou ešte raz 
a hurá vpred.

Tejto 
straši tekvici veru neujdeš. Zachráni ta 

iba, ak vieš potichúcky vyliezt 
na ocka. Až na ramená. A nespadni! A ocko ta 

prenesie až na druhý koniec miestnosti. 
Tak ta zachráni.
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Zacvič si netopiera 
z pohybovej abecedy. 

Ak si dospelák, stojka o stenu.
(ak nemáš abecedu, veľká chyba, ale ti prezradím, že 

nech ťa ocko zdvihne za členky do vzduchu a budeš 
visieť ako netopier)
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(ak nemáš abecedu, veľká 
chyba, ale ti prezradím, že 

nech ťa ocko zdvihne za 
členky do vzduchu a budeš 

Premeň sa na pavúka
 ( sadni si na zem, opri dlane a 
chodidlá o podlahu a zdvihni 

zadok hore) a prelez od kúta do 
kúta v miestnosti v ktorej 

hráte.
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Dvaja! ukecaní 
duchovia. Tí ta veru k 

slovu tak skoro nepustia. cakáš 
dve kolá, kým povedia všetko 

co majú na srdci. Dovtedy ani muk! 
Psssst. Inak sa budeš musiet 
vrátit o 2 miesta spät.

A 
je to tu. 

Kostlivec. Má pre 
teba hrôzostrašnú úlohu. 

Rád počúva spev a trápi 
dobrých ľudí. Tak zaspievaj 
tvoju obľúbenú pesničku a 

všetci osta�í hráči 
na ňu budú tancovať 

kostlivcovi strašidelný 
tanec. Nezabudnite sa 
pri tom hrôzostrašne 

tváriť.
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jednoducho 
skrátka, ak 

chceš ísť ďalej, 
prilep sa ako 

kliešť na rodiča a 
drž sa, kým ťa odnesie 

do tvojej izby. Vrátiť sa 
smieš iba nenápadne 

plazením.

tak 
teraz sa tras! 

toto bude! 
dospelák nech si 
ľahne na zem a ty 

ho 3x preskoč! 
potom si nanho ľahni 
a musí ta zo seba 

striast. 
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Tento 
netopierik je 

veľký mojkáč. Vôbec 
nie hrôzostrašný. On sa 

rád objíma a 
pusinkuje. Vyber 
si koho ľúbiš a 
toho postískaj. 

A daj mu 
pusu. Alebo 

jej. 

Opäť 
je tu 
tvoja 
kamoška 

bosorka. Poradí 
� kúzlo,

 ako sa dostať o 5 
políčok vpred: tri 
krát sa zatoč so 
zatvorenými očami, 

potom vyskoč a 
povedz: Holá, 

víťazstvo ma 
volá!
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BuUb zKrč
aSiVíťaOm

K cieľu blízko, 
ale veru nie 
ľahko. Toto je 

zradné miestečko. 
Jedným kúzlom 
strašikúzlom ťa 

posunie o 5 späť. 

10 x 
tleskni 
pred 

sebou a za 
chrbtom na 

striedačku. 
uži si to.

Zase tá nezbedná 
tekvica. Tvári sa ako 

kamoška, ale nie je. 
Pošle ťa o 3 políčka späť.
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Premeň kúzlom 
ocka alebo mamku 
na tučnú tekvicu. 
Ľahnú si na zem, 

pritiahnu kolená k 
hrudi, uchopia dlaňami 
a ty ich odkotúľaj von z 

miestnosti. 
A potom zase 

späť.


