Pizzaman
Šéf: Monča, merglova.m@seznam.cz
Potřební lidé: na každou skupinku dětí jeden vedoucí
Potřebný materiál:
●
●
●

kartičky se surovinami
kuchařka s recepty
2 lana na vyznačení startovních čar

Hrdina a symbolický rámec:
Speedy: Ahoj, já jsem Speedy a vítám vás v pizzérii. Pokud chcete mít stejné superschopnosti jako já, musíte potrénovat
váš běh a rychlost.
Nyní se nacházíte v pizzerii a máte za úkol co nejrychleji upéci co nejvíce pizz. Soutěžíte však proti sobě 2 týmy. Kdo z
vás bude rychlejší, vyhrává a stává se lepším kuchařem (kuchaři).
Zde je kuchařka a v ní různé recepty. Vašim úkolem je jich upéci co nejvíce a porazit druhý tým.

Popis aktivity:
Pečení pizzy ze surovin - dva týmy proti sobě, sbírají suroviny, běhají pro ně. Vždy se běhá pro jeden recept, který najdou
v kuchařce. Jedna Pizza má 15-20surovin. Po každém dopečení dostane rychlejší družstvo bod.
Na začátku oznámím, která pizza se zrovna má péct. Vy musíte běžet tamhle do toho lesa/lesíka/na louku/kopec a vzít
vždy JEDNU potřebnou surovinu a přinést ji sem do pizzerie a pak teprve běžet pro další. Suroviny sbíráte do té doby,
než budete mít hotovou celou pizzu. Když budete mít hotovo, zakřičíte, já zkontroluji, jestli ji máte správně,a pak získáte
jeden bod. Pak vezmete suroviny a roznesete je zpět do lesa/louku...a vrátíte se zpět. V tu chvíli musíte začít péct další
pizzu.
Pozor, surovin je omezené množství a o některé bude možná pěkný boj! Každá surovina má svoji barvu: rajčata červená, šunka - modrá, sýr - žlutá, žampiony - fialová, olivy - černá, těsto - světle žlutá/béžová, koření - bílá, ananas obrázek ananasu na bílém papíře. Na celou hru máte 15 minut.
Není dovoleno se strkat či brát si suroviny z rukou. Běhejte opatrně, aby se vám nic nestalo. Můžete si připravit pití na
doplnění tekutin.
Zvolte strategii a můžeme začít! Rozumíte všemu? Máte nějaké dotazy?

Rizika:
bezpečnostní: vymezte viditelně území, upozornit ostatní, aby do sebe nenaráželi, dostatek pití, vhodný rovný terén
možná zranění: odřeniny, boule, vyražený dech (srážka dvou běžců proti sobě)

