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Hľadaj rovnaké ozdoby, lúšti a dopisuj písmenká.
Z koliesok vyber vždy zvieratko s písmenkom, ktoré do skupiny nepatrí!
Čítaj od hviezdičky a vylúšti odkaz.
Ten zároveň slúži ako kód pre tvoj poklad, ktorý nájdeš na

.

vIA N

www.zdravypohybdetom.sk

Pokyny pre organizátora
1. Kolieska s obrázkami treba vystrihnúť, ideálne zalaminovať, vydržia dlhšie. Zavesiť na šnúrku a sú pripravené na pokladovku. Nájdite si vhodný
terén a rozvešajte ich po ceste. Na poradí nezáleží. Ak hráte s deťmi v škôlke, poukrývajte ich hoci aj na školskom dvore.
2. Stromček by mal mať vytlačený každý hľadač pokladu - je to jeho mapa a zároveň tajnička v jednom. Mapa - aby ste vedeli, koľko koliesok ešte chýba
a tajnička - vyjde Vám kód k pokladu.
3. Ako lúštiť tajničku: v každom koliesku sú štyri zvieratká. Jedno tam nepatrí. Začiatočné písmenko zvieratka, ktoré nepatrí do skupiny zapíš do
kolieska na stromčeku.
4. Určite ste si všimli, že každé koliesko má iný vzor. To aby ste vedeli, do ktorého kolieska na stromčeku treba zapísať to správne písmenko.
5. V tajničke ti vyjde kód, ktorým môžete získať poklad. Poklad je videocvičenie pre deti. Oficiálne začína Vianočná pokladovka 1. decembra a trvá
do 15.12.2020 - takže v tomto čase bude poklad k dispozícii.
6. poklad nájdete na stránke www.zdravypohybdetom.sk
7. kód zadajte do okienka bez diakrttiky a medzier.
Ďakujem, že sa hráte so mnou! Teší ma to. Bavte sa so svojimi deťmi doma, či v škôlke.
Na FB stránke Zdravý pohyb deťom nájdete k oficiálnej celoslovenskej hre aj miesta, kde pokladovka bude pripravená pre verejnosť. Pokojne sa
zúčastnite.

Macka

A úplne na drzovku by som Vám rada predstavila moje dve publikácie. Zdravé nôžky,
už druhé vydanie a Pohybovú abecedu, novinku. Obe publikácie sú určené pre hravý a
predovšetkým zdravý pohyb detí. Tak, aby bavil a motivoval k pohybu.

Celý výťažok z predaja je určený na novú telocvičňu pre deti. Snívajte s nami.
nájdete na www.zdravypohybdetom.sk

