Etapová hra
pro mladší kategorii

SVATOJÁNŠTÍ
broučci

LDT

Sloup

v

Čechách

"Zátiší"
I. turnus (1. – 16.7.1994)

MOTTO ETAPOVÉ HRY
„Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali …..“
Tak začíná krásná kniha Jana
Karafiáta, která se jmenuje Broučci. Už ji
četli i naši pradědečkové.
Už jste někdy ty broučky viděli živé ?
Nejsou to broučci ledajací, za letních
nocí létají v hustých keřích a svítí.
A právě příběhy Broučků a Berušek
z této knihy se staly předlohou k etapové
hře pro nejmladší kategorii. Soutěží
družiny č. 12 až 18.

1. etapa

Branný závod
…. a šli, ba přímo letěli, ale hezky
nízko, aby Brouček nespadl, ještě to
dost neuměl a tatínek mu řekl „Jdi a uč
se pěkně létat“. A Brouček šel, vylezl
na stříšku, spustil se a letěl k palouku a
přes celý palouk až k dubu a zas zpátky
a tak se učil létat a při tom poznává
celé okolí ….

2. etapa

Stavění chaloupek v lese

……. Chaloupku měli vystavěnou
ve stráni pod jalovcem a krytou suchým
špendličím …..
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3. etapa

Noční hra
…… kmotříček vyletěl hned po slunce
západu. Celou noc pěkně svítil a když už k ránu
zas letěl domů, tu se najednou objevila taková
velikánská žluva a už už ho chtěla spolknout ….

4. etapa

Překážková Štafeta s úkoly
(sbírání prádla a stavění zdi)
…… blížil se podzim, světla ubývalo a
začínalo poletovat žluté listí ze stromů. Vítr
si s ním hrál. Tu se však zdvihl silný vítr a
rozfoukal prádlo, které se zrovna sušilo ….
…… a u kmotříčka ten vítr dokonce
pobořil zídku. Všichni broučci pomáhali při
nápravě těch škod. …
5. etapa

Hry na louce
(Jukskei a stavění komínu, překážková dráha)
….. a už seděl Brouček na komíně
„A že vám to maminko sfouknu!“
„Ne, ne já nechci. Necháš toho!“
Ale Brouček přeci foukal, plamen
vyšlehl a za ním se valil kouř a ten
Broučkovi vlezl do očí a štípal. Brouček
se polekal a komín shodil. ….
….
Beruška
však
pomáhala
v kuchyni, přinesla vodu ve džbánku a
zametla světničku. ….
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6. etapa

Hry v chatce
(nakreslete písničku)

…. Už se venku ochladilo, stále pršelo a
všichni broučci zůstali ve svých chaloupkách.
Tam si vyprávěli příběhy a hráli soutěže

Pak si už jen všecko snesli a urovnali,
všecko uvnitř i zevnitř mechem ucpali - už to
měli - ještě se pomodlili:
Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine pac a pusu, a už leželi a už spali a spali a
spali.
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