
Dobrý deň. Všetkých vás veľmi pekne pozdravujem. Pripomínam stále môj facebook (Tinka 
Tkáčiková).Pokojne mi posielajte vaše výtvory, napíšte ako sa máte a ako zvládate tieto náročné dni. 
Verím, že už ste si ako tak našli nejaký ten systém učenia a režim dňa. Posielam vám opäť nejaké 
aktivitky, ako si spríjemniť dni a vypniť poobedňajší čas. :) 
 
1.Vezmite si veľký kus papiera, alebo poprilepujte na zem klasický kancelársky papier, aby vzniklo 
obrovské plátno na tvorenie. A celá rodinka môžete deň po dni, kúsok po kúsku maľovať, tvoriť, 
dokumentovať každý deň, ktorý strávite doma. Nakoniec môže vzniknúť veľmi pekné dielko, pri 
ktorom si užijete čas ako rodina a môžete mať na toto obdobie spomienku. 
 
2.Vždy ráno nech si každý z vašej rodiny napíše na papierik, za čo je vďačný a hodí ho do spoločnej 
misky. Potom večer pred spaním (prípadne na konci týždňa) si môžete všetky lístočky prečítať a 
nepochybne vás zahreje krásny pocit, že stále máme toho na svete viac ako dosť. Že každý deň je 
ozajstný dar, len si to treba občas pripomenúť. 😊 
 

 
 
3. Pohyb určite každému z vás z nejakej časti chýba. Vytvorte si beh cez prekážky. Použite nejaké 
hračky, vankúše, deky, koberce a vytvorte si prekážkovú dráhu. Zahrajte sa takto doma buď si merajte 
čas, alebo kto bude v cieli ako prvý. 😊 
 
4. Vezmite si veľkú deku a poskrývajte pod ňu rôzne predmety. Odkryte deku na minútku, nech sa 
každý pozrie, čo sú tam za predmety. Tak si zakryjú oči, vy jednu vec spopod deky vyberiete a opäť 
im deku odkryjete. No a ich  úlohou je zistiť, aká vec pod dekou chýba. 😊 
 
5. No a keďže prichádzajú veľkonočné sviatky, určite nejaký ten koláčik sa u vás piecť bude. Nájdite 
si vy nejaký jednoduchý recept a uvarte, alebo upečte niečo spojené s veľkou nocou a odfoťte a pošlite 
mi váš gurmánsky výtvor. 😊 
 
Chcem vám popriať krásne sviatky. Aj keď viem, že nebudú také, ako ste si, ako sme si predstavovali, 
ale skúste tú sviatočnú atmosféru ponechať a snažte sa urobiť tie najkrajšie sviatky v kruhu najbližších, 
na ktoré nikdy nezabudnete. 😊  


