NÁPADNÍK AKTIVIT 9
Milé děti, za dva týdny se na Vás již velmi těšíme! Aby nám ten čas ještě rychleji utekl,
posíláme básničku, pohádku a tvoření :)
Honily se šedé mraky,
v dešti mezi paneláky.
Trvalo jen malou chvíli,
než do sebe narazily.
Teď ví celá zeměkoule,
proč i mraky mají boule.
Na obloze se proháněl jen tak sem a tam tmavě modrý mrak. Když ho to probíhání přestávalo bavit,
řekl si: „Tak a teď už se pořádně zlobím už mě to běhání sem a tam nebaví. Nechci čekat až přijde
můj čas, abych mohl ukázat moji sílu, co já umím. Já to chci už teď.“ Poslal tedy spát sluníčko do
bělavých obláčků a zavolal si svoje kamarády. „Větře, větříčku!“ volal mrak.
Vítr právě otvíral oči ze spánku a slyší volání. „Kdo žádá moji pomoc?“ Ptá se. To už otevírá mrak
dveře do větrné chaloupky a prosí. „Větře, větříčku, pomoz mi, prosím tě, abych se zvětšil. Já chci
ukázat co umím, co jsem se naučil, jak mohu pomoci světu. Chci ukázat jak jsem velký, temný,
dlouhý a co mám v břichu.“
„To jsi přišel právě včas, protože jsem se dobře vyspal a potřebuji si protáhnout záda. Honem jdeme
na to.“ pravil vítr. Větřík začal nejdříve povívat, pak pofukovat a nakonec se rozfoukal víc a víc.
Mrak se tím zase zvětšoval, zvětšoval a nadouval a nadouval až mu břicho začalo tmavnout a
černat. To už mrak nevydržel a břicho mu prasklo. Začaly padat pomalu nejdříve malé kapky, pak
větší a rychleji až se nakonec spustil takový liják.
Pršelo opravdu moc. Pršelo do zahrady, pršelo do polí, na lesy na domy na chodníky a do rybníků.
Prostě pršelo všude. A lidé museli chodit s deštníky nebo pláštěnkami. Někteří také zmokli a jiní
seděli doma za oknem a nemohli ven.
Když už to začalo skoro každému vadit, protože to trvalo dlouho a vody už bylo všude až, až,
vzbudilo se sluníčko. Z bělavých obláčků volalo. „Jejda, co jsem to provedlo, já jsem zaspalo! Teď
je na zemi úplná pohroma. Jak dlouho se ten černý mrak tady roztahuje? Rychle za ním.“
Začalo rychle, co nejrychleji mohlo prodlužovat svoje paprsky a rozehřívat se, aby vše stačilo
zachránit. Nejdříve se lekl déšť a rychle uzavřel svoje břicho, aby nekapala voda. Potom se schoval
vítr do své větrné chaloupky a zavřel za sebou pořádně dveře. Řekl si: „Přeci se nenechám od
sluníčka spálit.“
Všichni ostatní byli rádi, že zase sluníčko svítí a oni si užijí ještě několik krásných, veselých dnů
jara!

•

Vezmi si vodové barvy a velký papír, co největší doma najdeš

•

použij modrou a černou barvu, namaluj mrak a pak velký dešťový liják do kterého fouká
vítr, dělej velké kruhy a oblouky zápěstím

HRA S KAMÍNKY: nasbírej venku kamínky různých tvarů, doma je obkresli na papír, dej zpátky a
přiřazuj podle obrysu. Můžeš si dát závod se sourozencem nebo kamarádem ve dvojici :)

POJMENUJ VŠECHNO OVOCE A PAK K NĚMU VYBER SPRÁVNÝ STÍN

Máš rád/a superhrdiny? A co si nějakého vyrobit? Stačí ti barevný papír, fixy, nůžky a lepidlo :)

Obkresli si dlaň, nebo požádej dospěláka o pomoc, ruku vystříhni a dokresli podle fantazie.

POHÁDKOVÝ KVÍZ!
VEZMI MÁMU, TÁTU, BRÁCHU, SÉGRU, DĚDU NEBO BABIČKU A SCHVÁLNĚ, KDO
VYHRAJE?

