Prečítané leto
s knižnicou
TÉMA Č. 2

O drakoch
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Dračí hrdina

Aj vy máte radi drakov? Niektorí sa ich boja, niekto by ich naopak, chcel
za domáce zvieratko. V slovenských rozprávkach je drak často strašnou
viac-hlavou príšerou, no poznáme aj rozprávky, kde sú draky dobrými
a múdrymi bytosťami. Viking Štikút si svojho draka našiel a vycvičil.
Skúste si vymyslieť draka, o ktorom by ste si chceli niečo prečítať, alebo
ktorého by ste chceli za domáceho miláčika.
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Svojho draka si môžeš aj nakresliť
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Čo sa vyliahne z vajca?

V hniezde na strome je obzvlášť veľké vajce. Komu by mohlo patriť?
Dokresli do komiksu, čo sa s vajcom stalo ďalej.
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Príbeh o drakoch

Vymysli a napíš príbeh, v ktorom vystupuje drak.
Aby to nebolo len také jednoduché,
Pokús sa v príbehu použiť čo najviac týchto slov:
chodník

píšťalka

závoj

knižnica

sud

smiať sa

utekať

dáždnik

neviditeľný
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húština

zamračený

piecť

roztrasene

jaskyňa

hádať

hrkotať

Pohľadnica od draka

Alexov najlepší kamarát drak bol už taký veľký, že sa do Alexovho domu už nevošiel.
Musel sa preto odsťahovať do hôr. Alexovi je za ním ale smutno.
Drak sa rozhodol urobiť mu radosť aspoň krásnou pohľadnicou.
Čo by drak mohol Alexovi napísať?

Pohľadnicu si môžeš aj opečiatkovať, vyrobiť známku a nalepiť ju na ňu.

Aj takto sa vieš zabaviť
Princezná a drak
V prírode sa môžete skvelo zahrať na draka. Stačí vám stolička a šesť šatiek.
Vyberte si spomedzi seba princeznú a draka. Zvyšní hráči budú rytiermi.
Princezná sedí na stoličke, je spútaná piatimi šatkami. Väzní ju tam strašný
drak, ktorý má oči zaviazané šiestou šatkou. Rytieri majú za úlohu rozviazať princeznej
putá tak šikovne, aby sa ich drak ani nedotkol. Keď ich však chytí, vypadávajú z hry.
Ak drak pochytá všetkých rytierov, kým sa im podarí vyslobodiť princeznú, vyhráva.

Dračie oko
Vonku sa ti možno podarí nájsť kamienok vhodný na výrobu dračieho oka.
Už len stačí mať pekný lak na nechty a temperové farby.
Namiesto prírodného môžeš použiť aj sklenený kamienok.
Výrobok je dobré nakoniec ešte pretrieť priesvitným lakom na nechty.

Mapa dračieho pokladu
Vymysli svojim kamarátom dobrodružnú hru.
Priprav im dračí poklad, napríklad vo forme dračieho vajca (na to poslúži nádobka s prekvapením).
Vajcu nájdi úkryt a nakresli mapu okolia s miestom skrýše. Cestu môžeš označiť aj stopami,
ktoré po sebe nechal drak, napríklad dračími šupinami, či vyrobiť šípky z konárikov alebo kameňov.

Šikovné rúčky
Vystrihni a poskladaj si svojho vlastného lietajúceho draka.
Na nasledujúcej strane nájdeš vystrihovačku.

1. Prelož pozdĺžne a vystrihni krídla a chvost

2. Zahni rohy

3. Prelož v strede

4. Zahni rohy

5. Prelož v strede

6. Vystrihni uši a ešte raz prelož

7. Ohni krídla a chvost

8. Hotovo

Vystrihni a poskladaj

Knihovníčky odporúčajú
Tento pracovný list pre teba vypracovali tety knihovníčky z pobočky LitPark.
Tento týždeň ti tiež odporúčajú prečítať si tieto knižky?

Heidi Howarth a Daniel Howarth:
Výnimočný drak s menom Vajce
Prvý drak sa narodil z puknutého vajca. Bol malý na svoj vek, nevedel ani lietať a
navyše neznášal svoje hlúpe meno - Vajce. Každý deň mu pripomínalo, že je iný
ako ostatní. No niekedy nás práve tí, od ktorých to očakávame najmenej, dokážu
najviac prekvapiť.

Dana Hlavatá: Popletený drak, ktorý robil všetko naopak
Drak Horiburt, bol dobrák od kosti. Pravda, bol i trochu lenivý. Najradšej by
len vylihoval v jaskyni a nič nerobil. Mrakožrúta, vládcu všetkých drakov to
raz tak nahnevalo, že ho vyhnal z dračej ríše, aby sa tam naučil páchať zlo
a našiel preňho dračie srdce.

Juraj Vojtáš: Odvážne srdce
Príbeh chlapca z divočiny, ktorý zachraňuje mladú šľachtičnú Caru z moci hrozného
draka. V dračom sídle musí mladý hrdina čeliť najtvrdšej skúške svojho života:
svojim darom a minulosti. Drak mu dá ponuku, o akej sa mu ani nesnívalo.
Podarí sa Willovi odolať mocnému drakovi a zachrániť Caru?
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