
Najděte skřítka Radovánka

Autor: Anajka

Domácí bojovka
Pro koho: děti 3 - 6 let; Na jak dlouho: cca 30 min; Co potřebujete:

papír, pastelky, odměnu pro děti, vystřiženého Radovánka

Tuto domácí bojovku můžete poslat komukoliv, komu udělá
radost, komu zabaví na chvíli děti, komu pozvedne náladu. 

 Chystáme další domácí bojovky pro školáky i předškoláky, dozvíte
se o nich na FB stránce Hravýlety.

 



Radovánka před hrou vytiskněte nebo
namalujte a schovejte srolovaného do ruličky

do ledničky společně s odměnou, kterou
chcete, aby děti našly.

 
 

Radovánka si můžete
užít také u zámku Kozel.
Výlet najdete v aplikaci
Hravýlety nebo
nascanujte QR kód.

TIP
!



Předsíň

Nejprve budete muset zkontrolovat, jestli Radovánek neutekl ven.
Když totiž jde ven, musí si obout obě boty, ale ne tak ledajaké. Každá
musí být jiná. Takže by vám v botníku chyběly dvě různé boty.

Úkol: Zkontrolujte, jestli nechybí nějaká bota a postavte vždy levou a
pravou vedle sebe. Zároveň, pokud to půjde, srovnejte boty podle
velikosti. Kdo z rodiny má největší a kdo nejmenší boty?

Bonusový úkol: Kdy se hodí následující obuv?

Tak to vypadá, že boty jsou všechny. To je dobrá zpráva,
protože Radovánek se bude skrývat někde doma. Možná
si šel zdřímnout, pokračujte do ložnice.

V každém domě, v každém bytě bydlí skřítek Radovánek.
Je to ale trochu neposeda a lumpík a tak se teď zase
někam schoval. Najdete ho? Hra začíná v předsíni u

rohožky nebo u botníku s botami.

www.hravylety.cz



Ložnice

Tiše, tiše, ať Radovánka nevyplašíte. Jestli spinká pod peřinou, můžete
ho nalákat jen jedním způsobem.

Úkol: Namalujte na papír peřinu a vymalujte ji stejnými barvami nebo
vzorem jako má peřina v ložnici. Radovánek miluje kreslení a jestli je
poblíž, určitě hned vyběhne se na výtvor podívat.

Bonusový úkol: Co z obrázku níže se nachází i v ložnici vašich
rodičů? Co na obrázku naopak chybí?

Obrázek se vám určitě moc povedl, ale skřítek nikde. Že
by ve skutečnosti nebyl v ložnici? Budete muset jít
zkontrolovat koupelnu.

www.hravylety.cz



Koupelna

Kdepak jen může být ten lumpík schovaný? Určitě už si vybral nějakou
věc ve své oblíbené barvě a za tu se schoval. Jenže která to může být?

Úkol: Ukažte jednu věc žlutou, červenou, modrou a zelenou
(případně jiné barvy, dle věku). Vyberte si tu barvu, kterou máte
nejradši a tu věc nakreslete.

Zdá se, že ani v koupelně Radovánka nenajdete.
Možná se bude povalovat v obýváku!

www.hravylety.cz



Obývák

Pomalu už jste prohledali celý byt, ale Radovánek nikde. Třeba ho
vylákáte ven nějakým pohybem. Pokud tu někde je, bude se chtít
určitě přidat, když vás uvidí skotačit.

Úkol: Udělejte 3 dřepy, 3 žabí skoky a 3 otočky na místě (případně
více, dle věku). 

Tak ani malá rozcvička Radovánka ven nenalákala. Aspoň
jste se protáhli a můžete pokračovat dál. Možná se
schoval do pračky.

Pračka

Pračka pere prádlo, to ví každé malé dítě. A víte, jak se prádlo
vyždímá? Musí se v pračce hodně rychle točit. Radovánek si občas
vleze do pračky a točí se jako na kolotoči.

Úkol: Namalujte na papír větší kolečko a pak ho 5x (případně 10x, dle
věku) obtáhněte, pěkně každý kroužek jinou barvou. Doprostřed pak
můžete namalovat i Radovánka. Jestli je někde v pračce nebo poblíž,
bude zvědavý, zda mu pračku roztočíte.

Radovánek není nejspíš ani v pračce a ani ho nenalákaly
vaše namalované kroužky. Ale třeba si mezitím hraje v
pokojíčku s vašimi hračkami.

www.hravylety.cz



Pokojíček

Vypadá to, že si tady Radovánek pěkně užíval, když jste po něm pátrali
v jiných místnostech. Snad vám neudělal moc nepořádek.

Úkol: Během 1 minuty najděte co nejvíc věcí, které začínají na
písmeno K (případně červených věcí, dle věku).

Bonusový úkol: Které z věcí na obrázku máte i ve svém pokojíku?

Snad nemáte v pokojíku taky takový nepořádek, jako je na
obrázku. Pokud ano, chtělo by to dát do pořádku. A pak
můžete honem do skrýše, kde se Radovánek ukrývá.
Poznáte, kde to je?

Bělostně na nás kouká s úsměvem, 
každý den z ní něco berem ven. 

Radovánek tam mlsá ukrytý, 
ten kdo už ví, ten ho zachytí.

 (Lednice)



Líbila se vám tato domácí bojovka?

Vydejte se s námi na podobné bojovky také ven!

 

Stačí si k tomu ZDARMA stáhnout aplikaci Hravýlety.
 
 

 

 

 

 

Sledujte nás na FB a dozvíte se o nových trasách ve vašem
okolí i chystaných akcích.

 

 

 

 

 

 
Chcete s námi také tvořit zážitkové, vzdělávací, sportovní

nebo třeba kreativní hry pro děti?
Pište Míše z Hravýletů: michaela@hravylety.cz

Google PlayApp Store 

Facebook - Hravýlety


