Zkoušky kouzelnice
Slaměnky
Autor: Anajka

Pro koho: děti 5 - 8 let; Na jak dlouho: cca 30-40 min; Co
potřebujete: křídy (pro každé dítě jednu), tužky nebo pastelky, poklad
pro děti. Před začátkem doplňte na stranu 9, kde je schovaný reálný
poklad

Za každou správnou odpověď si započítejte uvedené
body. Jak jste dopadli u zkoušek se dozvíte u
závěrečného hodnocení.

Kouzelnice Slaměnka je učitelkou na kouzelnické
akademii. Celý rok své žáčky učila kreslit, vyrábět,
poznávat písmenka a počítat, ale teď si vůbec není jistá,
jestli si všechno zapamatovali. Ukážete kouzelnici
Slaměnce, že všechno zvládnete a prázdniny můžou
konečně začít? První úkol na vás čeká u nejbližší lavičky.
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Kouzelnici Slaměnku si
můžete užít také na Dolní
Moravě. Výlet najdete v
aplikaci Hravýlety nebo
nascanujte QR kód.
www.hravylety.cz

Lavička
Každý člověk i kouzelnice ví, že aby mozek správně fungoval, je třeba v
těle rozproudit krev. Proto vás teď čeká první pohybový úkol.
Úkol
varianta 1: Udělejte 10 dřepů a počítejte si je nahlas od 1 do 10. Za
splnění získáte 5 bodů.
varianta 2: Udělejte 10 dřepů a počítejte si je nahlas od 10 do 1. Za
splnění získáte 10 bodů.

Výborně, Kouzelnice Slaměnka vám tleská a uděluje body. Nyní už
jste určitě připraveni na zkoušky. Druhý úkol vás čeká u nejvyššího
stromu.

Počet získaných bodů:

www.hravylety.cz

Nejvyšší strom
I když jste dorazili k nejvyššímu stromu, nezapomeňte se dívat, kam
šlapete, ať nezašlápnete nějakou pěknou květinku. Kouzelnice
Slaměnka by ráda právě tady vyzkoušela, jak zvládáte poznávat opaky.
Úkol: Spojte na obrázku věci s opačným významem. Za spojení jedné
dvojice záskáte 3 body, celkem tedy maximálně 9 bodů.

Skvěle, ukázali jste, že opaky jste se naučili dobře. Kouzelnice
Slaměnka vám uděluje další body. Třetí úkol vás čeká tam, kde se
dá dobře malovat křídami na zem.

Počet získaných bodů:

www.hravylety.cz

Chodník
Další úkol kouzelnice Slaměnky otestuje, jak jste na tom s malováním
a psaním.
Úkol: Vezměte si křídu a namalujte na chodník sami sebe.
Nezapomeňte se k obrázku i podepsat (stačí i první písmeno).
Za obrázek bez podpisu získáte 5 bodů.
Za obrázek s podpisem získáte 10 bodů.

Jste šikulové! Malovat umíte pěkně. Kouzelnice Slaměnka má
velikou radost a uděluje vám další body. Čtvrtý úkol vás čeká u
nejbližší rozkvetlé květiny.

Počet získaných bodů:

www.hravylety.cz

Květina
Dobře si prohlídněte nalezenou kytičku. Víte někdo, jak se jmenuje?
Kdo ji pozná, získává 2 body.
Kouzelnice Slaměnka moc dobře ví, že je důležité znát jednotlivé části
rostlin, protože některé můžou být léčivé a některé naopak jedovaté.
Úkol: Pojmenujte alespoň 3 části rostliny. Kdo umí psát, může je
napsat i zde na papír.
Za pojmenování 3 částí a napsání na papír získáváte 10 bodů.
Za pojmenování 3 částí bez napsání získáváte 9 bodů.
Pokud pojmenujete alespoň 1 část, získáváte 5 bodů.

www.hravylety.cz

Výborně, květiny znáte taky moc dobře! Kouzelnice Slaměnka vám
uděluje body a už už vás povzbuzuje k cestě k dalšímu úkolu. Pátý
úkol můžete splnit u nejbližšího odpadkového koše.

Počet získaných bodů:

Odpadkový koš
Pomalu se blížíte ke konci vaší cesty a kouzelnice Slaměnka si právě
uvědomila, že jste ještě neprocvičili počítání, tak honem do toho..
Úkol: Rozhlídněte se kolem sebe a napište, kolik čeho vidíte:
Počet laviček:
Počet psů:
Počet lidí s čepicí:
Kouzelnice Slaměnka je moc spokojená. Nejen že umíte krásně
počítat, ale taky máte postřeh. Za to vám uděluje dalších 10 bodů.
Poslední úkol na vás čeká u vody. Může to být pítko, fontána, rybníček
či potůček. Pokud nic z toho nenajdete, můžete si na zem namalovat
pár kapek vody a pokračovat.

www.hravylety.cz

Počet získaných bodů:

Voda
Že je voda hodně důležitá, to učí kouzelnice Slaměnka své žáčky hned
první den školy. To, že může mít různou podobu, víte určitě i vy.
Úkol: Vzpomeňte si, v jakém skupenství se může voda vyskytovat a
jak se jí říká. Jako nápovědu můžete použít následující obrázky.
Za každý správně poznaný obrázek získáte 3 body, celkem tedy
maximálně 9 bodů.

Jste vážně chytří. Kouzelnice Slaměnka si myslí, že pokud ještě
nechodíte do školy, můžete do ní příští rok klidně vyrazit. Umíte
malovat, počítat a znáte už spoustu věcí o světě.

www.hravylety.cz

Počet získaných bodů:

Vyhodnocení
Máte za sebou dlouhou cestu a je čas na vyhodnocení. Spočítejte si,
kolika bodů jste dostáhli.
Celkový počet získaných bodů:

Kolik bodů jste získali?
51-60 bodů
- jste chytří, pozorní a určitě vám to ve škole pěkně půjde
25-50 bodů
- jste bystré a zvídavé děti a ještě se toho hodně naučíte
0-24 bodů
- jste šikulky a pořád se dívejte kolem sebe, ať se učíte dál

Poklad najdete ...................................................................................

www.hravylety.cz

Líbila se vám tato domácí bojovka?
Vydejte se s námi na podobné bojovky také ven!

Stačí si k tomu ZDARMA stáhnout aplikaci Hravýlety.

App Store

Google Play

Sledujte nás na FB a dozvíte se o nových trasách ve vašem
okolí i chystaných akcích.

Facebook - Hravýlety

Chcete s námi také tvořit zážitkové, vzdělávací, sportovní
nebo třeba kreativní hry pro děti?
Pište Míše z Hravýletů: michaela@hravylety.cz

