
TRETIA ÚLOHA
6.-12.4.2020

 

Zahrajte si s nami mini fénixácke aktivity o
zdraví. Dúfam, že sa spoločne zasmejete

a zabavíte. Smiech lieči! 
Herný plán a kartičky nájdete na našej
stránke www.do-fenix.sk, pod článkom

Zdravie nie je klišé- úloha 3
Vytlačte si ich/ alebo si podobné nakreslite.

Dobrú zábavu! 
Nezabudnite nám poslať fotku a môžete

nám napísať ako sa vám hralo, kto vyhral
na: sutaze@do-fenix.sk 

Samozrejme meno, vek a odkiaľ ste :) 

ÚLOHA

KATEGÓRIA 5-8 ROKOV

ÚLOHA 

KATEGÓRIA 14-18 ROKOV

ÚLOHA

KATEGÓRIA 9-13 ROKOV

ČO SO SPLNENOU ÚLOHOU?

Výzva Zdravie nie je klišé

 

Podľa zadania nám pošli foto/  spolu so správou ako si plnil/a úlohu, ako ste sa zahrali  na e-mail do  14.4
Na zaradenie do žrebovania o super školskú tašku je potrebné splniť aspoň 4 úlohy (4 týždne).

Čakaj na ďalšie úlohy 13.4. 
 

Zahrajte sa s nami a urobte si doma
pevnosť. Do hry zapojte celú rodinu. 
 Stiahnite si aktivitu na našej stránke 

 www.do-fenix.sk, pod článkom
Zdravie nie je klišé- úloha 3

Tajnú obálku odovzdajte rodičom. 
Dobrú zábavu!  

 

Ocitli ste sa v pevnosti DOMOS/
BYTOS. Vašou úlohou je získať

kľúče a nakoniec poklad. 
 

Nezabudnite nám poslať fotku a správu
ako sa Vám hralo na: sutaze@do-fenix.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre zdravie je dôležitá pohodička, čo najmenej stresu
a priestor pre voľný čas..Poobede si urobte dobrý čajík, pripravte si nejakú zdravú dobrotu a hurá

pohodičkovať s našimi úlohami. Veríme, že sa spoločne trochu
zabavíte.

Urob doma AKCIU: Darujem ti hodinu/ dve/ tri  (venujte niekomu vo svojom
blízkom okolí hodinu svojho času, kedy sa s niekým porozprávate, zahráte si
spoločenskú hru...) Pošlite nám aj správu ako zvyknete tráviť svoj voľný čas? 

Môžete si zahrať aj hru Pevnosť :) 
Nezabudni nám poslať správu komu a ako si daroval svoj čas a ako zvykneš

tráviť svoj voľný čas. Správu nám pošli na: sutaze@do-fenix.sk
Samozrejme meno, vek a odkiaľ si :)


