
Pozdravujem všetky deti "#$% Posielam aktivitky na tento týždeň. 
 

1. Splňte samohláskovú a kalendárovú výzvu!:) 
Samohlásková výzva : Prečítaj tieto slová a napíš, koľkoslabičné sú. Potom v každom slove 
vymeň samohlásku za inú. Slová si zapíš. (RAK, SYN, VEK, NOS, PÓR, PEĽ, MÁŠ, HEJ, 
KÝM, LES). S ťažkou výmenou ti môžu pomôcť rodičia 🚻 

Kalendárová výzva: Prelistuj kalendár a vypíš do komentára všetky mená, v ktorých sa nachádza 
dvojhláska. Pozor - mená môžu byť len z mesiaca, ktorý je v roku ako piaty v poradí. 📅 

 
2. Hra, ktorú si zahrajte s rodičmi aj súrodencami. Táto hra má názov Mačka vo vreci. 

Pomôcky: 
rôzne predmety (veci, ktoré používame každý deň alebo aj nejaké zvláštnosti) uložené vo vreci 
alebo taške 
Návod: 
Do vreca alebo veľkej tašky poukladaj rôzne predmety. Potom jednému z vás zaviažte oči šatkou. 
Jeho úlohou bude siahnuť do vreca, vybrať si jeden predmet a hmatom prísť na to, čo to je. 
Možnosť hádať ponúkni viacerým účastníkom, prípadne zmeň hru na súťaž. 
 

3. Ďalšia hra, ktorú si spoločne doma môžete zahrať má názov PANTOMÍMA. 
Skupina vyšle jedného zástupcu k vedúcemu hry, ktorý mu zadá výraz, zložený z dvoch slov - 
napríklad: zlý pes, zlatá retiazka, čierny kôň, lesná cesta, múdra kniha a podobne. 
Vyslaný sa vráti k skupine a snaží sa bez slov ukázať daný výraz bez slov tak, aby ho účastníci 
čo najrýchlejšie uhádli. 
Tomu účastníkovi, ktorý prvý uhádne, skupina vymyslí ďalší výraz. To sa opakuje niekoľkokrát 
- podľa záujmu účastníkov. Pri tejto hre je o zábavu postarané. "#$% 
 

4. Opäť pridávam hru POPOLUŠKA, pri ktorej sa taktiež zabavíte. 
 Hráč dostane misku kde je zmiešaná fazuľa s hrachom (napr. 30 fazúľ a 30 hráškov). Jeho úlohou 
je roztriediť ju na samostatné kôpky v čo najkratšom čase so zaviazanými očami. Za každú chybu 
je 10 sekúnd navyše. 
 

5. Nakreslite, čo ste počas karantény doma robili a čo vás najviac bavilo a bude vám to chýbať. 
 
Za chvíľku  sa už budete opäť môcť so svojimi kamarátmi a spolužiakmi vidieť, porozprávať sa. 
Tak ešte vydržte a vidíme sa, dúfam, že čoskoro. "#$% 
 


