SUMMER
Week 1
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1. A POPSICLE
1. Choďte do obchodu alebo bufetu na kupku a kúpte si nanuk. Teda nie nanuk, ale popsicle.
2. Urobte si popsicle doma. Možno už máte svoj recept. A možno sa inšpirujete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=6Qbh9gkbWUA
3. A potom poobede/večer doma využite worksheet na strane 3. Vymaľujte si každé popsicle inou
farbou, vystrihnite a nalepte na paličky, ktoré vám z nanuku ostali.

2. A BOAT
1. Vyrobte si lodičku z papiera. Pomaľujte ju, alebo ju vyrobte rovno z farebného papiera. Môžete si
vyrobiť rôzne veľkosti a farby.
2. Pustite lodičku na vodu (pri jazere, v bazéne na záhrade, vo vani).
3. Keď sa loďka začne potápať, pretože navlhla, vyberte ju. Ak papier vystriete a vysušíte na slnku,
môžete si ju o chvíľu poskladať znovu.
EXTRA TIP: použite panáčikov z lega a cestujte s loďou hoci aj doma po koberci. Trénujte get on the
boat, get off the boat, travel by boat.
Nepamätáte si ako poskladať lodičku? https://www.youtube.com/watch?v=3N7EUi3-PG8

3. SUNGLASSES
1. Vymaľujte rôzne tvary okuliarov zo strany 4 a vystrihnite si ich.
2. Umyté paličky od nanukov ľubovoľne pomaľujte fixkami. Použijeme ich ako stranicu, čiže bočný
rám okuliarov, ktorý vedie poza uši.
3. Pokiaľ nemáte paličky od nanuku, použite na každú bočnicu pásik papiera, ktorý zahnite za
uchom a zvyšok odstrihnete. Prípadne môžete oba pásy zlepiť alebo spojiť spinkovačom za
hlavou a spraviť tak čelenku s okuliarmi.

4. A BUCKET & SPADE
Worksheet na strane 5: Trénujeme grafomotoriku. Ktoré vedierko patrí ku ktorej lopatke?
Zakrúžkujte a spojte čiarou.

5. AN AIRPLANE
Dnes to zaberie trochu viac času, ale táto aktivita deti
zaručene baví.
1. Vystrihni krídla a chvost lietadla zo strany 6.
2. Nalep ich na rolku z toaletného papiera.
2. Domaľuj okná. Máte airplane :)
3. Mierne nafúkni balón a lepiacou páskou z oboch strán nalep lietadlo na balón. Pomôže, ak
koncovku balóna zakrútiš a zaštipcuješ, budeš mať voľné ruky, lebo nelepí sa to úplne ľahko.
4. Zober špagát cca 2-3 metre dlhý a uviaž koniec špagátu na ľubovoľné miesto vyše očí, prevleč
druhý koniec cez rolku s prilepeným lietadlom a napni špagát.
5. Dofúkaj balón a pusti.
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Tu zahni a
nalep
paličku od
nanuku
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