„ Vďaka ti, vďaka, ty nebeský vtáčik!“
povedal cisár. „Dobre ťa pozná8. Teba
som vyhostil z kr8jiny a rí8e! A
predsa si svojím spevom odohnal od
mojej postele zlé prízna8y. Ako sa ti
len odmením?“
„Už si sa mi odmenil,“ povedal slávik.
„Keď som po p8vý raz zaspieval z očí
ti vypadli slzy, a na to nikdy
nezabudnem! To sú skvosty, čo
oblažujú spevákovo srdce! Ale 8eraz
spi, aby si bol zdravý a sil8ý!
Zaspievam ti.“
Slávik zaspieval  a cisár sladko
usnul, pr8jemným a blaživým spán8om.

      
     

Otázka do tajničky:
Ako volali ukazováčik, ktorý vystrkovali ľudia
obdivne do vzduchu pri slávikovom speve?
(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru)

Úloha: zaspievajte si pesničku „keď si šťastný...“

Tu behajú po rovinách divé kone,
ako sme ich vídavali zo svojho
detsva. Uhliar tu spieva staré
piesne, pri ktorých sme ako deti
tancovali. Tu je naša vlasť, čo nás
volá, a tu sme našli teba, drahá
sestrička! Dva dni tu môžeme ešte
ostať. Potom letíme za more, do
krásnej krajiny, ale to nie je naša
vlasť. Ako ťa zoberieme? Nemáme loď
ani čln.





Otázka do tajničky:
AKú pomôcku si pripravili bratia na prenesenie Elisy cez more?
(šifra ti napovie, alebo si prečítaj rozprávku)

Úloha: teraz ťa mamka alebo ocko prenesie
budeš ticho ako Elisa. Keď prehovoríš, kráčaš po

„cez more“ (na pleciach) až pokým
svojich.



Tu sa veľmi zahanbila a vopchala
hlavu pod krídla. Nevedela, čo
robiť! Bola nevýslovne šťastná, ale
nie pyšná, lebo dobré srdce nikdy
nespyšnie. Myslela na to, ako ju
prenasledovali a vysmievali sa jej.
Teraz však počuje od každého, že je
najkrajšia zo všetkých.
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Otázka do tajničky:
Aké zviera pokladali káčatká za najmúdrejšie
na dvore?
(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaj rozprávku)
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Úloha: kráčaj ako kačka a spievaj pri tom
„medveďku, daj labku“

Šiel teda starý minister do sály, kde
dvaja šibali pracovali na prázdnych
krosnách. „Bože na nebi!“ pomyslel si
starý minister a div si oči nevyočil,
„veď ja nič nevidím!“ Ale nahlas
nepovedal ani slovka.
Obaja podvodníci ho pozývali bližšie a
pýtali sa, či látka nemá krásnu vzorku
a nádherné farby. Ale nevidel nič. „Vari
som .......................? To sa nik nesmie dozvedieť.
Nie! Nikomu nesmiem povedať, že látku
nevidím!“
„No? Čo hovoríte látke?“ pýtal sa šibal.
„Ó, je nádherná, prekrásna!“ povedal
starý minister.


 

 

Že sú...



Otázka do tajničky:
Čoho sa báli všetci ľudia z rozprávky keď
nevideli látku z ktorej boli utkané šaty?

(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaš rozprávku)

Úloha: Kto má lepší zrak a trpezlivosť?
Pozerajte sa navzájom do očí, a zahrajte sa,

kto dlhšie nemrkne.

Teraz prišiel na rad Jano, priniesol
sa na capovi rovno do izby. „Máte
tu teplo na roztopenie!“ povedal.
„Hej, pretože pečieme kurčatá! odve×
tila kráľovská dcéra. „To je zname×
nité!“ potešil sa Jano. „Mohol by som
si upiecť vranu?“
„Nech sa páči“ dovolila princezná.
Ale máte ju v čom upiecť? Ja nemám
ani hrniec, ani panvicu.“
„Pravdaže mám!“ odvetil Jano.
“Tu je pekáč s cínovou obrubou!“
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Otázka do tajničky:
Čo použil Jano ako pekáč?

R
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(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaj rozprávku)

Úloha: vyzuj na chvíľu boty a prejdi sa boso.

Bum! Prasiatko spadlo zo skrine a
ležalo na zemi rozbité na márne kusy.
Drobné peniaze z neho skákali a
tancovali. Najmenšie sa iba vrteli,
veľké sa gúľali, najmä jeden striebor×
ný toliar sachcel poriadne popozrať
po svete. A aj sa obzeral a obzerali
sa aj všetky hračky, no črepy z
prasiatka sa dostali medzi odpadky.
Ale na druhý deň stálo na skrini
nové prasiatko na peniaze, v ktorom
nebol ešte jediný peniaz. V tom sa
podobalo starému prasiatku. Taký je
vždy začiatok - a ním aj končíme.

Otázka do tajničky:
Na čo sa hrali hračky s prasiatkom?

(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaj rozprávku)

Úloha: zatoč sa najdlhšie ako vieš na obe strany
ako peniažky, ktoré sa rozkotúľali z prasiatka.

  
     
hrali sa na...

H CH Ľ G D
M P U S T
A E I D O
U A E Y Í



B2la vypís14ná cen23, ba dv20
ceny, ve3ká a malá, za
19ajväčšiu 25ýchlo17ť nie v
jed4om behu, ale za celoročn5
beh. „Do7tal som prvú cen16!“
po1e11al zajac. „Musí b28ť ešte na
svete
spr26vodli6osť, keď
v roz24odcovskej
13omisii sedí moja rodina a
15riatelia. Ale ak slimák
27os18al dr9hú cenu, 8o 10okla×
dám 22a svo21u os12bnú urážku.“

 

Otázka do tajničky:
Čo vyhral zajac v celoročnom behu?

(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaj rozprávku)

Úloha: urobte si bežecké preteky. Postavte sa na
atď - kam dovidíte) a mamina či tatino vás

Motýľ si chcel nájsť milú... bolo ich
však veľmi na výber a motýľovi to
spôsobovalo nevýslovné ťažkosti, preto
odletel k sedmokráske. Francúzi ju
nazývajú ............................., a veria, že je
schopná predpovedať. A to je pravda.
Veď zaľúbenci trhajú z nej okvetia
lupienok po lupienku a za každým si
kladú otázku: „Veľmi ma ľúbi? Len
plané sľuby? Zo srdca? Z lásky? Mám z
nej len vrásky?“ Aj motýľ sa prišiel
opýtať. Lupienky netrhal, ale každý
pobozkal v nádeji, že po dobrom sa
najďalej dostane.

štart, určite si cieľ (strom, kameň,
odštartujú.

  


13 * 1 * 18 * 7 * 1 * 18 * 5 * 20 * 1

Otázka do tajničky:
Ako volajú francúzi sedmokrásky?

(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaj rozprávku)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Úloha: urob toľko drepov, koľko je písmen v abecede.

Prešlo veľa rokov, deti vyrástli,
dospeli. V meste v tom čase stál
prekrásny dom, plný vzácností. Bol
okrasou mesta a všetci ho chceli
vidieť; kochali sa ním nielen
mešťania, ale aj ľudia zo širokého
okolia. Čo myslíte, komu patril? ........
Patril práve tomu chudobnému
chlapcovi, čo smel pozerať na deti
iba cez škáru v odchýlených dverách.
A čo ostatné deti? Nemajú si čo
vyčítať, všetky sú rovnaké. A čo si
vtedy mysleli a hovorili, to boli len
- detské pletky.

   


sgnquzkcrdm
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Otázka do tajničky:
Ako sa volal chudobný chlapec, ktorý so svojou
šikovnosťou a odhodlaním
dokázal zbohatnúť?
(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaj rozprávku)

Úloha: zahrajte sa spolu detskú hru až po ďalšiu
napodobní nejaké zvieratko a ostatní zopakujú.
s ďalšou šifrou.

kartičku: opakovací papagáj. Jeden
Ide ďalší. A takto až po kartičku

Divé labute

Detské pletky

Princezná na hrášku

Ak si rady nevieš,
a šifry sú ťažké,
odpoved e nájdeš,
pýtať sa je ľahké.
Najprv však dumaj,
a radu nepýtaj.

Motýľ

Vylúštenú tajničku použi ako kód k pokladu. opäť bez diakritiky a všetko spolu - aj s výkričníkom!

NiTRašíc rZpávKEž tE, kOré .
Hans Christian Andersen

Vylúšti citát od autora rozprávok, ktorého rozprávky nás sprevádzali marcovou pokladovkou.

Hlúpy Jano

Prasiatko na peniaze

Slávik

Cisárove nové šaty

*** doplňte do tajničky šifry, ktoré ste vylúštili. Riaďte sa úryvkami z rozprávok.

Mrzké káčatko

Bežci

!
ž
š

„Ach! Veľmi zle!“ povedala princezná.
„Celú noc som takmer oka
nezažmúrila! Bohvie, čo som to mala
v posteli! Ležala som na čomsi
tvrdom, po celom tele mám sinky a
pľuzgiere! To je strašné! Teraz
videli, že je ozajstná princezná, keď
cez dvadsať matracov a dvadsať
perín cítila malý hrášok. Taká jemná
môže byť iba ozajstná princezná.

  


Otázka do tajničky:
Aké bolo počasie keď princezná prišla na
zámok?

(odpoveď nájdeš, keď vylúštiš šifru, alebo si prečítaj rozprávku)

Úloha: Daj si kamienok na hlavu a kráčaj s hlavou
vztýčenou ako princ či princezná. Pokiaľ zájdeš

kým ti nespadne?
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