Prečítané leto
s knižnicou
TÉMA Č. 3

O dverách a oknách

Úloha č. 1

Kde bývaš?

Nakresli dom, v ktorom bývaš, a napíš, čo všetko má dom a ako vyzerá.

Úloha
č. 2

Kde bývaš?

Priraď šípkou každému obyvateľovi dom, v ktorom býva.
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Úloha
č. 3

Žirafa v rozprávke

Prečítaj si rozprávku Ako sa žirafa a mahagón
dostali do rozprávky na str. 5 – 6 z knihy
Dvere do rozprávok od Ľubomíra Feldeka a nájdi
cestičku, ktorou sa žirafa dostala do rozprávky.
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Úloha
č. 4

Nájdeš ukryté názvy rozprávok?

1.

= _____________

2.

= _____________

3.

= _____________

4.

= _____________
Správne odpovede:Tri prasiatka, Kozliatka a vlk, Hrnček, var!, Popoluška (Tri holúbky)

Aj takto sa vieš zabaviť
Hry pre teba a tvojich kamarátov

Trafíš do dverí?
Do väčšej pevnej krabice vyrežeme 5 – 6 otvorov dverí, prípadne
ľubovoľný počet dverí a každé dvere označíme číslom. Deti majú za úlohu triafať
loptičkou do otvoru pomocou hokejky alebo varechy zo vzdialenosti aspoň 1
meter. Hráč si pripíše body podľa toho, aké číslo majú dvere, ktoré trafil.
Loptička musí prejsť otvorom. Môžeme hrať na ľubovoľný počet kôl a pri každom
kole zapisujeme body. Vyhráva ten, kto nazbiera najviac bodov.

Šikovné rúčky
Vyrob si rám na fotografie v tvare domčeka, do ktorého
môžeš vložiť fotky zo svojich letných dobrodružstiev.

Vytlač si predlohy domčekov na tvrdý papier. Domčeky si môžeš vyfarbiť podľa svojej fantázie,
vystrihnúť, zlepiť a vytvoriť si svoje mestečko.

Knihovníčky odporúčajú
Tento pracovný list pre teba vypracovala teta knihovníčka z pobočky
v ZŠ Družicová. Aké knižky ti na tento týždeň odporúča prečítať?

Ľubomír Feldek: Dvere do rozprávok
„To je pravda,” súhlasila žirafa a odrazu sa rozplakala. „Koľko je rozprávok,
toľko rôznych dverí do nich vedie, avšak v žiadnej rozprávke nie sú dvere,
které by boli také vysoké, ako som ja, a preto sa ani ja do žiadnej
rozprávky nikdy nedostanem.” „No tak! Také zlé to predsa nie je,” vykríkol
mahagon, ktorému začalo byť plačúcej žirafy ľúto. „Predsa sa dajú vyrobiť
i dvere do rozprávky o tebe. A tá rozprávka sa bude volať Ako sa žirafa
dostala do rozprávky.”

Roald Dahl: Žirafa Pelly a ja
Počuli ste už o firme BČO – bezrebríkové čistenie okien? Čo iné by žirafa
s dlhočizným krkom, pelikán s obrovským zobákom a šikovná hybká
opička mohli robiť? Keď našu nezvyčajnú trojicu pozve Vojvoda z
Hampshire, aby vyčistila 677 okien na jeho zámku, nečudo, že zažije tie
najneuveriteľnejšie dobrodružstvá. A s nimi aj ich malý priateľ Billy...

Marta Hlušíková: Bublinkové rozprávky
Keď sa na človeka usmieva ešte aj ten kameň v tráve, je prečítanie obrázkovej
rozprávky ľahké ako pierko. Stačí sa zahľadieť na nejaký obrázok alebo predmet
a rozprávka je na svete. Aj minule. Všimla som si jedno okno.
Počúvajte, akú rozprávku skrývalo...
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