Kašpárek myslí i na ty, kdo nefandí chytrým telefonům, takže si jeho hru
na schovávanou „Deset, dvacet, Kašpárek“ můžete zahrát i bez telefonu.
Vystačíte si s nůžkami a něčím na čmárání.
Co udělat nejdřív

Jak se to hraje

1) Vystřihněte a vybarvěte si Kašpárka dle vlastního vkusu.
Aby papírový Kašpárek vydržel trošku pankového zacházení,
doporučujeme ho podlepit kartonem.

1) Na tuhle hru musíte být nejméně dva – jeden obrázek Kašpárka
v telefonu schovává, druhý hledá.

2) Vystříhejte si Kašpárkovy vypečené úkoly (strana 2) a položte
je potištěnou stranou dolů.
3) Papírové odstřižky věnujte křečkovi nebo jinému domácímu
mazlíčkovi jako podestýlku. Pokud ale máte doma jen koně
či slona anebo nemáte žádného zvířecího člena rodiny, zkuste
si zahrát na vychované tvory a zbytky vyhoďte tam, kam dáváte
odpad – klidně k vytříděnému papíru.

2) Ten první Kašpárka schová tak, aby ten druhý neviděl kam.
To dá rozum!
3) První pak navádí druhého, kde má hledat. Jak? Jednoduše:
„Samá voda, samá voda... Přihořívá... HOŘÍ!!!“
4) Když druhý Kašpárka najde, získá odměnu – vylosuje si jednu
kartičku se super pankovým úkolem od Kašpárka!
Kašpárkův tip: Pokud vás Kašpárkovy úkoly přestanou bavit,
vymyslete si vlastní. Udělejte pak Kašpárkovi radost a svůj úkol
mu pošlete na e-mail: desetdvacet@sugarandketchup.com
Hodně zábavy pro celou smečku přeje K-A-Š-P-Á-R-E-K.

Aplikace ke stažení:

Otevři
okno
a zařvi
na celou
ulici:

Punk is not
dead – obleč
si všechno
naruby
a zůstaň
tak do
večera.

Jsi-li kluk, obleč
si máminy šaty,
lodičky, cokoli
a dělej mámu.
Jsi-li holka,
obleč se jako
táta a dělej
tátu.

Udělej ze sebe
psa a běž (jen
jako!) občůrat
nohy
u stolu
v kuchyni
a dospělým
nohy.

Udělej si
na hlavě
číro.

Přepadni
mámu, tátu,
ségru,
bráchu,
návštěvu
a „zaprď“
jim pusou
na břicho.

Koukni
z okna
a spočítej
všechna
zvířata,
která uvidíš
(nezapomeň
na hmyz).

Zkus si

strčit
palec
u nohy
do pusy.

Svaž
tatínkovi
nebo mámě
nebo všem
tkaničkami
boty.

Pohybuj se
deset minut
jako robot,
můžeš tak
i mluvit.

Předveď,
jak by malý
orangutan
ukázal mámě
nebo tátovi,
že je má rád.

Chvíli dělej
“zpomalený
film”, to jako
že se budeš
hýbat fakt
děsně pomalu.

Doskákej
do koupelny
po jedné noze
a usměj se
na sebe
do zrcadla.

Třikrát
po sobě řekni:
„Strč prst
skrz krk.“
Ale rychle!

Vezmi si vařečku
jako kytaru
a zahraj
a zazpívej
nějakou
pořádnou
pankovou
písničku.

Mysli na
nějakou
filmovou nebo
pohádkovou
postavu, třeba
babu Jagu,
a nech ostatní
hádat, o koho
jde.

Najdi
někoho
a hrozně
ho zlechtej,
dokud
si skoro
nečůrne.

Vyber si
někoho,
hezky se
na něj usměj
a dej mu
pusu.

Zatanči
tanec

“pankopogotyvogo”.

„Jsem bejbypankáč!”

Běž na WC
a zahraj
fakt pořádný

průjem.
Víš, co to
je, ne?

www.desetdvacetkasparek.cz

