Etapová hra BUDÚCNOSŤ
DRUHÁ ČASOVÁ KAPSULA
Druhá etapa: Som dobrovoľník- robím dobro
PRVÁ VEKOVÁ KATEGÓRIA (5-7 r.)
Milí záchrancovia, milí cestovatelia v čase!
Ozývam sa vám po prvej etape Vášho zachraňovania s dobrou
novinkou! Malými zmenami v prítomnosti ste úplne ovplyvnili
budúcnosť! V Ľahostajnovciach sa nám žije o trošku lepšie! A to
najmä vďaka vám! Potrebujem však od vás ešte zpoár maličkých
službičiek. V Ľahostajnovciach sme síce porazili prvú neresť nezáujem obyvateľov o svoje mesto, ešte stále nás čaká dlhý
boj. V tejto etape by som sa rád zameral na aktívne a prospešné
využitie voľného času Ľahostajnovčanov. Aby ste si vedeli lepšie
predstaviť situáciu, u nás v budúcnosti sa ľudia iba potĺkajú,
povaľujú, polihávajú na gaučoch a posteliach a nerobia nič
zmysluplné. Preto som si povolal Vás, najpovolanejších
odborníkov, aby ste zmenili budúcnosť. Dokážete to tak, že
nahráte minimálne 10 bodov splnením mojich úloh. Na záchranu
máte čas do 15.5.2021. Dovtedy musia byť odoslané všetky vaše
výsledky a výstupy na mailovú adresu sutaze@do-fenix.sk .
Ďakujem za Vašu pomoc,
Starosta Stano.

Etapová hra BUDÚCNOSŤ
DRUHÁ ČASOVÁ KAPSULA
Druhá etapa: Som dobrovoľník- robím dobro
PRVÁ VEKOVÁ KATEGÓRIA (5-7 r.)

Druhá etapa:

Som dobrovoľníkrobím dobro:

1.3.2021 -15.5.2021

2-bodové úlohy:

Vyrobte na špajdle prvé
jarné kvety z krepového
papiera (minimálne 15)
a urobte nimi niekomu vo
vašom okolí radosť, môže
to byť maminka,
babička!

Alebo skrášlite svoje okolie
a ak je to možné vysaďte
kvetinku, malý stromček.
Miesto pre vysadenie
nájdite spolu s maminou,
ocinom.

3-bodové úlohy:

Zbierajte doma plastové vrchnáky,
ktoré potom každý z Vás donesie,
keď už bude možné sa stretávať
Takto nazbierané štuplíky
odovzdáte niekomu komu to môže
pomôcť. Nezabudnite si spraviť
fotografiu ako doma zbierate
vrchnáčiky a napíšte nám kde ich
plánujete odovzdať.

Vyrobte vlastnoručné
veľkonočné pohľadnice a
potešte nimi
seniorov vo vašom okolí alebo
vyrobené pohľadnice pošlite
do nejakého domovu seniorov.
O pomoc poproste maminu,
ocina alebo
vedúceho/ vedúcu.

4-bodové úlohy:

Usporiadajte online,
doma oslavu akú by ste
dopriali FÉNIXU k 30.
narodeninám.

Vyrobte Fénixu
originálny darček k 30.
narodeninám! Napíšte k
nemu list a zašlite nám ho na
Ústredie.

Etapová hra BUDÚCNOSŤ
DRUHÁ ČASOVÁ KAPSULA
Druhá etapa: Som dobrovoľník- robím dobro
DRUHÁ VEKOVÁ KATEGÓRIA (8-12r.)
Milí záchrancovia, milí cestovatelia v čase!
Ozývam sa vám po prvej etape Vášho zachraňovania s dobrou
novinkou! Malými zmenami v prítomnosti ste úplne ovplyvnili
budúcnosť! V Ľahostajnovciach sa nám žije o trošku lepšie! A to
najmä vďaka vám! Potrebujem však od vás ešte zpoár maličkých
službičiek. V Ľahostajnovciach sme síce porazili prvú neresť nezáujem obyvateľov o svoje mesto, ešte stále nás čaká dlhý
boj. V tejto etape by som sa rád zameral na aktívne a prospešné
využitie voľného času Ľahostajnovčanov. Aby ste si vedeli lepšie
predstaviť situáciu, u nás v budúcnosti sa ľudia iba potĺkajú,
povaľujú, polihávajú na gaučoch a posteliach a nerobia nič
zmysluplné. Preto som si povolal Vás, najpovolanejších
odborníkov, aby ste zmenili budúcnosť. Dokážete to tak, že
nahráte minimálne 10 bodov splnením mojich úloh. Na záchranu
máte čas do 15.5.2021. Dovtedy musia byť odoslané všetky vaše
výsledky a výstupy na mailovú adresu sutaze@do-fenix.sk .
Ďakujem za Vašu pomoc,
Starosta Stano.

Etapová hra BUDÚCNOSŤ
DRUHÁ ČASOVÁ KAPSULA
Druhá etapa: Som dobrovoľník-robím dobro
DRUHÁ VEKOVÁ KATEGÓRIA (8-12r.)

Druhá etapa:

2-bodové úlohy:

3-bodové úlohy:

4-bodové úlohy:

Som dobrovoľníkrobím dobro:

1.3.2021 -15.5.2021

Týždeň dobrých skutkov - Pošli to
ďalej – urob dobrý skutok
a inšpiruj aj ďalšieho kamaráta/
kamarátku/ mamu/ otca/ brata/
sestru. Spravte každý vo svojom
okolí aspoň jeden dobrý skutok
a potom každý odovzdajte, pošlite
svoj dobrý skutok svojmu
vedúcemu, ktorý
spraví zbierku dobrých skutkov.

Alebo skrášlite svoje okolie
a ak je to možné vysaďte
kvetinku, malý stromček.
Miesto pre vysadenie
nájdite spolu s maminou,
ocinom.

Zbierajte doma plastové
vrchnáky, ktoré potom každý
z Vás donesie, keď už bude
možné sa stretávať a takto
spoločne nazbierané štuplíky
odovzdáte niekomu komu to
môže pomôcť. Nezabudnite
si spraviť fotografiu anapíšte
nám, kde ich plánujete odovzdať.

Vyrobte vlastnoručné
veľkonočné pohľadnice a
potešte nimi seniorov vo
vašom okolí alebo vyrobené
pohľadnice pošlite do
nejakého domovu seniorov.
O pomoc poproste maminu,
ocina alebo
vedúceho/ vedúcu.

VVyrobte spolu Fénixu
Usporiadajte online,
originálny darček k 30.
doma oslavu akú by ste
narodeninám! Napíšte k
dopriali DO FÉNIX, keby sme sa nemu list a zašlite ho k nám na
moli viac stretávať..
Ústredie DO FÉNIX.

Etapová hra BUDÚCNOSŤ
DRUHÁ ČASOVÁ KAPSULA
Druhá etapa: Som dobrovoľník-robím dobro
TRETIA VEKOVÁ KATEGÓRIA (13-18 r.)
Milí záchrancovia, milí cestovatelia v čase!
Ozývam sa vám po prvej etape Vášho zachraňovania s dobrou
novinkou! Malými zmenami v prítomnosti ste úplne ovplyvnili
budúcnosť! V Ľahostajnovciach sa nám žije o trošku lepšie! A to
najmä vďaka vám! Potrebujem však od vás ešte zpoár maličkých
službičiek. V Ľahostajnovciach sme síce porazili prvú neresť nezáujem obyvateľov o svoje mesto, ešte stále nás čaká dlhý
boj. V tejto etape by som sa rád zameral na aktívne a prospešné
využitie voľného času Ľahostajnovčanov. Aby ste si vedeli lepšie
predstaviť situáciu, u nás v budúcnosti sa ľudia iba potĺkajú,
povaľujú, polihávajú na gaučoch a posteliach a nerobia nič
zmysluplné. Preto som si povolal Vás, najpovolanejších
odborníkov, aby ste zmenili budúcnosť. Dokážete to tak, že
nahráte minimálne 10 bodov splnením mojich úloh. Na záchranu
máte čas do 15.5.2021. Dovtedy musia byť odoslané všetky vaše
výsledky a výstupy na mailovú adresu sutaze@do-fenix.sk .
Ďakujem za Vašu pomoc,
Starosta Stano.

Etapová hra BUDÚCNOSŤ
DRUHÁ ČASOVÁ KAPSULA
Druhá etapa: Som dobrovoľník-robím dobro
TRETIA VEKOVÁ KATEGÓRIA (13-18 r.)

Druhá etapa:

2-bodové úlohy:

3-bodové úlohy:

4-bodové úlohy:

Som dobrovoľníkrobím dobro:
Urobte „ usmej sa plagát“
a zdieľajte ho, darujte. Plagát
môžete urobiť aj pre svoju rodinu,
starých rodičov, pre každého komu
chcete spraviť radosť. Odfoťte ho
a pošlite každému, samozrejme sa
budeme tešiť keď ho pošlete aj
nám. :)

Zbierajte doma plastové
vrchnáky, ktoré potom každý
z Vás donesie, keď už bude
možné sa stretávať a takto
spoločne nazbierané štuplíky
odovzdáte niekomu komu to
môže pomôcť. Nezabudnite
si spraviť fotografiu anapíšte
nám, kde ich plánujete odovzdať.

1.3.2021 -15.5.2021
Usporiadajte online burzu kníh.
Každý z Vás má doma určite nejakú
knihu, ktorú by možno rád niekomu
daroval a možno získal nejakú novú.
Doma môžete knihu odfotiť a napísať
k nej krátky popis. Dohodnite sa, kto
by zozbieral fotografie a vytvoril
ponuku- plagátik
na burzu- napríklad na facebook, na
nástenku v meste/ obci.

Vyrobte vlastnoručné
veľkonočné pohľadnice a
potešte nimi seniorov vo
vašom okolí alebo vyrobené
pohľadnice pošlite do
nejakého domovu seniorov.
O pomoc poproste maminu,
ocina alebo
vedúceho/ vedúcu.

VVyrobte spolu Fénixu
Usporiadajte online,
originálny darček k 30.
doma oslavu akú by ste
narodeninám! Napíšte k
dopriali DO FÉNIX, keby sme sa nemu list a zašlite ho k nám na
moli viac stretávať..
Ústredie DO FÉNIX.

