
Ahojte. Znova raz posielam počas tohto domáceho režimu učenia sa aktivity pre vás. Som šťastná, že vyzerá, že boj 
s koronavírusom zvládame dobre a možno sa čoskoro vidíme v triede. J 
 
1. Posielam aktivitu na odreágovanie a zabavenie sa. Vyrobte si na výkres alebo na starú plachtu odtlačky nôh a rúk. 
(prikladám obrázok na pochopenieJ) môžete si vyrobiť aj dve a súťažiť napríklad so svojim súrodencom. Verím, že sa 
nasmejete a aj vám troška prejde čas. J 
 

 
 
2. Nakreslite obrázok miesta, ktoré sa vám veľmi páči. Môže to byť napríklad vaše mesto, alebo sídlisko v ktorom 
bývate, alebo nejaké mesto v ktorom by ste chceli žiť, poprípade napríklad nejaká chalúpka, v ktorej môže bývať vaša 
babka, alebo ste tam boli na výlete. Proste nejaké miesto, ktoré sa vám veľmi páči a máte ho vo svojej pamäti a pri 
spomienke na neho sa vám vyčarí úsmev na tvári. J 
 
3. Teraz by sme si mohli každý doma vyskúšať jeden pokus. Tu je návod ako nato.Pokusy s farbami sú vždy krásne          
a pre deti magické.  
 

Budete potrebovať:  
Mlieko, farbivo (potravinárske alebo iné), tácka, vatové tyčinky, jar 

 

Postup: 
1. Do misky nalejte mlieko. 
2. Do mlieka nakvapkajte farby. Pre deti bude najjednoduchšie použiť pipetu. 
3. Zoberte si vatovú tyčinku a ponorte ju do mlieka s farebnými kvapkami. Zistíte, že sa v podstate nič nestane. 
4. Zoberte si druhú vatovú tyčinku a nakvapkajte na ňu jar. 
5. Ponorte ju do mlieka s farbami. Tyčinkou nehýbte. A tu začína tá nádhera. Mlieko sa ako šibnutím čarovného 

prútika začne rozostupovať na všetky strany. Vytiahnite tyčinku z mlieka a ponorte zase do inej časti, kde je 
najviac farby. Môžete tak sledovať očarujúce divadlo farieb. 
 

4. Keďže vonku začína byť pekné počasie, tak vám dávam tip ako sa zabaviť napríklad na záhrade.:) Hra sa volá 
gigantický pong: Gigantický pong je taktiež hra pre deti aj dospelých. Na hru vám stačia sudy, či pre malé deti vedrá a 
akákoľvek lopta, môže byť aj tenisová loptička. Úlohou hráčov je trafiť všetky svoje loptičky do súperových sudov. 
 
5. A ako vždy nasleduje týždenná výzva. Teraz by sme ju mohli pozmeniť a ja vám dávam výzvu usmievať sa a hľadať 
vo všetkom len to dobré. Viem, že toto obdobie ani pre vás nieje najľahšie. Byť stále s tými istými osobami, nebyť so 
svojimi kamarátmi a podobne. Ale stále keď budete mať pocit hnevu, smútku, spomeňte si na mňa a povedzte si Aha, 
dnes len úsmev. A možno zistíte, že usmievať sa nieje až také náročné a že hľadanie toho pozitívneho sa tiež dá. 
Treba si povedať, je to len obdobie, ktoré prejde a potom budeme mať z čoho čerpať a načo spomínať. J 
 
Tak sa drže a čoskoro verím, že sa vidíme. J 


