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CHALLENGE
DAY 1 - FLASHCARDS



bee

bunny



butterfly

ladybug



SPRING DOMINO
Print, laminate, cut and match the pictures.

DAY 2



SPRING DOMINO
Print, laminate, cut and match the pictures.



INSTRUCTIONS- MY SPRING BOOK
1.Rozstrihni strany na polovicu, zoraď podľa očíslovania a pri ľavej hrane
zopni zošívačkou alebo lepiacou páskou. Vznikne kniha. Deti,  ktoré už trénujú
písanie, môžu obťiahnuť nápis spring a napísať svoje meno.
2. Na každej strane je treba niekoho zobudiť. Splň úlohu a dolep obrázky z
poslednej strany knihy.
3. Strana 1.: Zaspievaj po anglicky alebo po slovensky peknú pesničku, vtáčik
sa pridá k tebe. Vystrihni modrý kruh, zohni podľa čiary hornú tretinu, čím
vytvoríš krídlo a nalep ho do hniezda. Má tam aj vajíčka? (Fold the paper,
stick the bird in the nest. Are there any eggs in the nest? Ok, cut out the eggs
and stick them in the nest)
4. Strana 2.: Včielky vyletia, keď rozkvitnú kvietky. Nakresli trávu na spodok
papiera. Spoj 5 vatových tampónov gumičkou a konce s vatou namoč do
farby. Urob farebné otlačky do trávy, aby ti vznikla rozkvitnutá lúka. Dolep
včielky a obkresli tvar ich letu. (Put the cotton buds in the paint and make
prints in the grass! You have made flowers! Bzzzzz, do you hear the bees?
They are waking up! They are buzzing around! Cut out the pictures of the
bees and stick them to your paper.)
5. Strana 3.:Motýle sa liahnu z kuklí. Zaklop na kuklu a motýlik vyletí. Vystrihni
zo zadnej strany krídla a vymaľuj ich. Nádherne budú vyzerať, keď ich
vymaľuješ vodovkami a potom trochu posolíš. Nechaj uschnúť a nalep k telu
motýľa tak, aby mohol lietať. (Use watercolours to colour the wings and
sprinkle with salt. Let dry and stick to the body.)
6. Strana 4.: Lienky spinkajú schované pod listami. Nalep zelené listy z
poslednej strany do pravého dolného rohu tak aby si schoval/a lienky, ale
mohol/a lístky odkryť  a pozrieť sa na nich. Prilep lepiacou páskou iba pravý
kraj obrázka s lístkami. Zobudia sa, keď na nich zasvieti slniečko. Namaľuj ho a
potom dolep lietajúce lienky z poslednej strany. (Cut out the leaves and stick
them over the sleeping ladybugs. Now draw a sun. Wake up, ladybugs! Stick
the flying ladybugs in your picture.)
6. Strana 5.: Poštekli zajačikov a zobuď ich. Potom ich nalep ako hopkajú v
tráve. (Tickle the bunnies. Wake up, bunnies! Bunnies are hopping on the
grass. Hop little bunny, hop!)

DAY 3









Pictures for your Spring Book 
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SPRING HUNT
Instructions

DAY 5

Milá Mama! 
Prečítaj si tieto inštrukcie, kým sa pustíte do akcie! 

 
Spring hunt je plánovaná ako víkendová hra, dá  sa hrať aj doma aj vonku, ale vonku je to určite
väčšia zábava!  (Úlohy na doma si trochu prispôsobíš a jednotlivé stanovištia môžeš rozložiť do
viacerých izieb v byte/dome).
 
HRA VONKU: 
Na záhrade, v parku, na prechádzke lesom. Na záhrade to ľahšie pripravíš a nachystáš, ale na
prechádzke to má väčšie čaro. 
Prvý list s obrázkom truhlice ukáž deťom už doma a povedz, že idete hľadať a spoznávať jar. 

Inštrukcie sú písané po anglicky, ale pokiaľ s angličtinou iba začínate, kľudne ich prečítaj a potom
po slovensky vysvetli, aby dieťatko rozumelo, čo má robiť. Cieľové slovíčka ale vždy hovor po
anglicky a ukazuj na obrázku. 

6 pracovných listov = 6 stanovíšť. Stanovište môže byť hocičo po ceste. Môžeš si zobrať lepiacu
pásku a prilepiť list na strom, na chodník, na veľký kameň, proste kde sa dá a bude aspoň trochu
držať.  Listy môžeš vložiť do euroobalu, lepšie sa s nimi pracuje. Alebo listy v euroobale
predierkovať, dať šnúrku a obviazať okolo konára- to je dobré nachystať už doma. 
Ja zvyknem vybehnúť z auta prvá, kým ešte manžel doparkuje a vyloží a dooblieka deti, ja už
utekám po cestičke pripraviť trasu. Manžel má inštrukciu pri aute zdržovať :D Potom sa po nich
vrátim a spoločne hľadáme úlohy. Nemusíš ich veľmi schovávať a ani dávať príliš ďaleko od seba.
Alebo ich môžeš iba počas cesty vyťahovať z vrecka a zadávať úlohy. Ale tie iskričky v očiach, keď
hľadajú pracovné listy po ceste, to si radšej nenechaj ujsť! 

K poslednému worksheetu môžeš priložiť aj sladkú (alebo zdravú) odmenu, ktorú si deti nájdu
napríklad v tráve. Nezabudni samozrejme po sebe všetko pozbierať 😊

Postupne dopisujte písmenká, ktoré získate na stanovištiach, do prvého hárku a zistite, aké je
heslo. 
Potom na stránke https://www.englishhouse.sk/springhunt zadaj heslo (veľké písmená), klikni na
truhlicu a odomkni si poklad. 

DOBROVOĽNÉ:
Pri každom stanovišti môžu získať obrázok daného zvieratka – použi Random Pictures, posledná
strana. 
Nakresli pred cestou mapu, podľa ktorej budete postupovať a daj ju deťom, aby mohli podľa nej
postupovať - ideálne pokiaľ hráte na záhrade, aby obrázky hľadali v správnom poradí. 



SPRING HUNT

Follow the path and find 6 tasks to solve on the go! After each task you
get 1 letter to comlete your password. You need the password to open
the treasure box! You can write the letters here:  

Hello, Explorer! 
Are you ready to explore the first signs of spring?
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1. A LADYBUG
Lady bugs are sleeping under the leaves. Go on your four,
crawl around the tree 3 times and look under the leaves, if
you can find any ladybugs!  

Then flap your wings like a ladybug and count the ladybugs
on this leaf!  Correct number gives the first letter of your
password. 
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2. A BUNNY

What does the bunny like? 

Hop like a bunny to the nearest tree. 
You can make small bunny hops or long jumps. 

P
P

M

C

Z

Use the letter under his favorite food as the second
letter of your password. 
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Bees are collecting nectar from flowers and bring it to the
beehive to make honey. Do you like honey? Help the bees!

 

1.Can you find some flowers around you? Spread your wings
and buzz around them. If your mom agrees, pick some up and
bring home. 
2. Which bee can fly to the hive? She gives you the next letter
of the password. 

3. A BEE

L

R

K
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4. A BIRD

The blue bird gives you the next letter of your password. 

Do you like their songs?  
Walk to the next task and sing a

song as you go! 

Psst! Quiet! Listen! 
Can you hear any birds singing? 

Do you hear a woodpacker pecking
at the wood? 

Knock, knock, knock? 

I

HY
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5. Life cycle of a butterfly

Butterflies fly up to the sky!
Can you jump 5 times  high up to the sky?

 
 

The next letter of your password is written on its belly.

N

eggs

cocoon

caterpillar

butterfly

Use a pencil or show with your finger the
correct order the cycle. 
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6. FINGERPLAY
Did you know your fingers can talk? 

Learn this fingerplay with your mom! 

This is a nest 
for a bird

this is a hole 
for a bunny

This is a hive
for a bee 

...and this is a
house for me 

 

Excellent, good job! 
You deserve a treat!

And the last letter of the password!
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Random small pictures
Obrázky môžeš využívať  pri hre Where is the bee? (day2).

Dolepovať ich na prázdnu stranu v knihe My Spring Book (day 3).
 Môžeš ich dať dieťatku ako odmenu za každú splnenú úlohu zo Spring Hunt (day5).


