Informace pro rodiče (dětem přísně utajeno)
Venkovní úkolová hra bude k dispozici od pátku 12. 3. od cca 10 hod
a po celou sobotu. V neděli dopoledne ji uklidím.
- Trasa povede kolem Stříbrného jezera (Sádrak) a bude vyznačena
fáborkami. Není se kam ztratit.
- Začátek trasy bude v okolí restaurace La Barca (dá se tam zaparkovat,
což možná využijí ti z vás, kteří bydlí ve větší vzdálenosti).
- Na trase bude rozmístěno celkem 10 stanovišť, přičemž první bude u
vstupu do lesíka.
- Moc prosím, pokud uvidíte strženou fáborku nebo nějak jinak poničený
úkol opravte jej nebo mi dejte vědět na tel č. 721074558. Bydlím
v okolí, dojdu to opravit. (Obvykle takovéto hry hraji s dětmi na táboře
v lese, kde mi nikdo značky neponičí, ale o jarních prázdninách byla
v okolí Sádrovny rozestavěna podobná hra od SVČ a vydržela několik
týdnů, tak snad přežije 2 dny i ta naše.)
- ke hře nepotřebujete žádné speciální vybavení, ale pokud si s sebou
vezmete přiloženou hrací kartu a propisku, bude se vám lépe hrát.
- Všechny úkoly pro děti se vztahují k probíranému tématu Zvířata a
jejich mláďata.
- Doporučuji předem přečíst přiloženou pohádku – uvede děti do děje.
- Můžete s sebou vzít zrní nebo suché rohlíky a na konci vaší cesty
kačenky a labutě nakrmit.
- Pokud děti cestou při plnění úkolů vyfotíte a pošlete fotky na mail
slunickapekarska@seznam.cz třeba i s vašimi dojmy, budu moc ráda.

Přeji příjemnou zábavu
p.uč. Erika

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
V jedné daleké zemi u velikého rybníka žila kachna. Měla hnízdo v rákosí a v
hnízdě měla jedenáct vajec. Deset vajec bylo malých, ale jedenácté vejce bylo
veliké. Kachna seděla na vejcích a čekala, až se jí vylíhnou malá káčátka. A
opravdu. Jednoho dne se narodilo deset žlutých káčátek. Jedenácté vejce zůstalo
celé. A tak kachna seděla na posledním vejci. Seděla den a celou noc. Seděla
druhý den a druhou noc. A třetí den obrovské vejce puklo. Z vejce vyskočilo
mládě. Bylo veliké a ošklivé.
„To káčátko je veliké!“ divila se kachna. Ale káčátko se podívalo na kachnu a
zeptalo se:
„Ty jsi moje maminka?“
„Jsem,“ odpověděla kachna.
„Dobrý den, maminko,“ řeklo káčátko.
Kachna pohladila ošklivé káčátko po hlavičce a řekla si:
„Tohle káčátko je ošklivé. Ale je taky hodné. Proto ho budu mít ráda.“
Byl večer a kachna i káčátka usnuly v hnízdě.
Druhý den bylo krásné počasí. Slunce svítilo a voda v rybníce se třpytila.
„Dnes se naučíte plavat, káčátka,“ řekla kachna a šla k řece. Pak skočila do vody
a volala:
„Pojďte ke mně, děti moje! Voda je dnes krásně teplá!“
Ale káčátka nechtěla jít do vody. Bála se, že se utopí. Jenom to šedé ošklivé
káčátko běželo k mamince, skočilo do vody a vesele plavalo. A za chvíli už
plavala všechna káčátka. Kachna s káčátky přeplavala řeku. U řeky stál statek,
na statku bydlela zvířata a byli tu i lidé. Jedna žena sypala zrní slepicím, druhá
žena dávala seno králíkům a nějaký chlapec hnal ovce na louku.
„To je veliký dům!“ volalo ošklivé káčátko. „A kolik je tady zvířat!“
„To je statek,“ řekla kachna. „Tady bydlí moji přátelé. Pojďte, káčátka, všechno
Vám ukážu.“ A tak šly.
Kachna přivedla káčátka před statek. Byl tady veliký dvůr, na dvoře byla veliká
louže a v louži se brouzdaly kachny. Všechny kachny byly hnědé. Jen jedna
kachna byla zelená. Na ocase měla dlouhá pera. Byla ze všech kachen největší.
„Proč je ta kachna tak veliká, maminko?“ ptalo se ošklivé káčátko.
„To není kachna, je to kačer,“ odpověděla kachna.
„Pojďte a pěkně pozdravte, káčátka,“ řekla ještě kachna a vedla káčátka k louži.
„Dobrý den, paní kachny!
Dobrý den, pane kačere!“ pozdravila káčátka.
Zelený kačer se podíval na kachnu a povídá:
„Máš pěkné děti, paní kachno.“ Ostatní kachny se mračí a prohlížejí si ošklivé,
šedé káčátko.

„To je ošklivé káče!“ volá jedna.
„Takové káčátko tady nechceme!“ křičí další.
„Nechte moje káčátko,“ prosí maminka kachna, „je hodné.“ Ale to už se jedna
kachna rozběhla. A štípla káčátko do bříška.
„Nikdo mě tady nemá rád,“ plakalo káčátko a utíkalo pryč. A tak ošklivé
káčátko uteklo. Uteklo dírou v plotě.
Káčátko utíkalo přes pole, utíkalo přes les a za lesem uvidělo louku. Na louce
stála malá chaloupka. Káčátko přišlo až před chaloupku, uvidělo, že dveře jsou
otevřené a tak vešlo do chaloupky. V chaloupce spala stařena, kocour a slepice.
Káčátko bylo moc unavené. Lehlo si na zem a usnulo. Ráno se nejdříve
probudila slepice. Uviděla káčátko a začala kdákat. Probudil se kocour a začal
mňoukat. Probudila se i stařena. Ale byla už stará a špatně viděla. Myslela si, že
malé káčátko je veliká kachna.
„Budu teď mít kachní vejce!“ radovala se stařena. A tak zůstalo ošklivé káčátko
v chaloupce.
Káčátko žilo se slepicí, kocourem a stařenou. Ale v chaloupce se mu nelíbilo.
Nikdo si s káčátkem nehrál. Slepice jen snášela vejce, kocour ležel na peci a
stařenka byla stará tak stále jen spala.
Jednoho dne káčátko povídá:
„Slepičko, pojď se mnou k rybníku. Zaplaveme si.“ Ale slepice řekla:
„Jsi hloupé, káčátko. Ty nevíš, že slepice neumí plavat?“ A tak šlo káčátko ke
kocourovi:
„Kocourku, půjdeš se mnou k rybníku?“ zeptalo se káčátko. Ale kocour řekl:
„Jsi hloupé, káčátko, Ty nevíš, že kočky nenávidí vodu?“
Káčátko bylo smutné. Sedělo a plakalo:
„Nikdo mě nemá rád. Nikdo si se mnou nechce hrát.“ Ale pak si utřelo slzy a
usmálo se: „Půjdu do světa a najdu si kamarády.“ A tak šlo káčátko do světa
hledat kamarády.

A právě u rybníka začala dobrodružná cesta našeho káčátka.
Vydej se po jeho stopách. Kde začít??? Máme v našem městě
nějaký rybník nebo jezero? Zkus to právě tam.

PO STOPÁCH OŠKLIVÉHO KÁČÁTKA
(Úkoly kolem Stříbrného jezera)

Slepička – hádanky –

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________
5.____________________________
Kočka – koho volá? _________________________
Doplň barvu Bílá kočička má ______________________klubíčko
Rezavá kočička má____________________klubíčko
Černá kočička má_____________________klubíčko
Stopy – komu patří tyto stopy?
____________
_____________
___________
_____________

__________________

Zvíře, které potkalo káčátko je:
Jehňátko – maminka je ______________________________.
- další cesta vede po__________________________barvě.
Co nám dává? – zvíře v hádance je_____________________.
 1. ___________________
 2. ___________________
 3. ___________________
Kohout - ___________________________________(písnička)
Koza – Kůzlátek je

. Jak dělají kozy? ________________.

Sudoku – Ke konci cesty káčátko potkalo ještě ____________.
Jako poslední potkalo a s nimi také zůstalo ______________.

