Milé deti, vážení rodičia,
Tiež spomínate na zaujímavé veľkonočné akcie, ktoré organizovalo vaše mesto
alebo nejaké občianske združenie každoročne počas Veľkej noci? A tento rok ste
sa ne tiež tešili, ale bohužiaľ nič nebude? Nie je čas na trúchlenie, mám pre vás
veľkonočnú bojovku nielen na doma!

PriPRAVA – PRE ROdicOV:
Vystrihnite, prosím, všetky vajíčka a zlepte k sebe vždy farebnú časť
a časť s úlohou. Tieto vajíčka schovajte tajne tam, kde sa môžu deti voľne
pohybovať. Môže to byť doma alebo na záhrade alebo to môže byť v jasne
ohraničenej časti lesa, keď sa pôjdete spoločne prejsť.
Potom prečítajte deťom úvod do hry o zajačikovi Hopkovi. Môžete si pritom
pomôcť nejakým plyšovým zajačikom, ktorý bude robiť Hopka a urobiť
z toho malé divadielko.

uvOD DO HRY – PRE DETI:
Bol raz jeden zajačik Hopko a ten si domov niesol košík plný vykoledovaných
vajíčok. Veľmi sa tešil, že si ich doma pekne vystaví a postupne zje. Lenže
ako tak išiel, naraz na neho vyštartoval zlý vlk a začal ho naháňať. Zajačik
bežal, čo mu sily stačili, kľučkoval a schovával sa, až nakoniec zlého vlka
striasol.
Mal radosť, že mu utiekol, ale potom sa pozrel do svojho košíčka
a rozplakal sa. Všetky vajíčka sa mu postrácali! Nemal tam ani jediné.
A to vedel, že ich na začiatku mal presne dvanásť.
Teraz hovorí priamo Hopko:

„Milé deti, pomôžete
mi vajíčka znovu
nájsť? Keď mi prinesiete
všetkých 12 vajíčok,
rád sa s vami
podelím a niečo
vám dám.“

Teraz majú deti za úlohu hľadať stratené vajíčka – presne im povedzte,
kde všade môžu byť a kde už nie. Hľadajú všetky deti naraz a vajíčka
si nechávajú pri sebe. Ako nachádzajú ďalšie, hlásia, koľko ich už majú.
Keď sa dohodnú, že ich už majú všetkých 12, hľadanie končí. Potom ich
majú odovzdať Hopkovi. (pokiaľ nemáte Hopka plyšáka, môže ho hrať
niekto z dospelých).

Obrázkové příběhy

Hopko hovorí:
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• Poté může někdo z vás pořadí obrázku prohodit. Bude příběh stejně dávat smysl?
Zkuste ho společně vymyslet.

• Nakreslete si další vlastní obrázek, který můžete vložit do této řady čtyř obrázků,
a vyprávějte, co se ještě stalo.

Tipy pro děti, které již umí psát:
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PLNENIE uLOH
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Váš Kvído

Připravila: Lenka Outratová

Urob lastovičku.

Povedz akúkoľvek
básničku.

Povedz nejakú
veľkonočnú koledu.

Predveď komára
– ostatní ho
musia uhádnuť.

Urob 10 drepov.

Predveď prasiatko
– ostatní ho musia
uhádnuť.

Urob
s niečou pomocou
fúrik a urobte
5 krokov.

Povedz,
aké máš najradšej
jedlo z vajíčok.

Urob mačací chrbát
ako na joge.

Vymenuj
všetky farby,
ktoré máš
na sebe.

Popíš nejaké zviera
– ostatní ho musia
uhádnuť.

Povedz,
čo ťa naposledy
rozosmialo.

