
Aj moja starká sa dá
zaočkovať.

Milí Fénixáci a Fénixáčky, milí starí rodičia.
  Čaká nás druhý mesiac s medzigeneračným
projektom AJ MOJA STARKÁ SA DÁ
ZAOČKOVAŤ a my pevne veríme, že ste s
nami zažili kopec zábavy pri plnení úloh z
prvého mesiaca. Tento mesiac sme si pre Vás
za pomoci našej fénixáckej babičky pripravili
nové nápady a úlohy. My sme už len pri ich
tvorení zažili kopec zábavy, tak vám želáme,
ste sa pri nich zabavili aj vy! 
Pripomíname Vám, aby ste nám o vašej práci
v tomto projekte nezabudli napísať, poslať
fotografie, videá, kresbičky...no, čokoľvek.
Vyhrať môžete super ceny! Využiť môžete
emailovú adresu sutaze@do-fenix.sk . 
Tešíme sa na vás o mesiac pri ďalšom liste,
Váš Fénix.



Úloha č.1 :
Určite doma máte pexeso. Ak nie,

jeho výroba Vám nezaberie viac ako
20 minút! Vašou úlohou bude
poriadne sa zahrať! Je predsa
dôležité trénovať pamäť nielen
vnúčat, ale aj starých rodičov!Úloha č.2:

K správnemu výletu ku starým
rodičom jednoznačne patria hry.

Touto úlohou teda bude schovávačka
na všetky spôsoby. A že to nejde

naživo? Schovajte sa cez videohovor!
Počítajte do 10 a vaše vnúčatko musí

zmiznúť zo záberu kamery.
už sa tešíme na fotky!

Aj moja starká sa dá
zaočkovať.



Úloha č.4:
Samozrejme sme nezabudli na
naše nápady do kuchyne :) Po

palacinkách na slano prinášame
nátierky! Odporúčame klasiku ako
je bryndzová, rybacia, mrkvová či

syrová, ale  milo prekvapia aj
experimenty či exotická kuchyňa!

Tešíme sa na vaše výtvory!

Úloha č.3 :
Milé vnúčatká, doprajte svojim

babičkám a deduškom relax. Pustite im
ich obľúbenú televíznu reláciu, urobte
im čajík či kávičku a pomasírujte im

ručičky či chrbátiky. Jednoducho, splňte
im každé ich želanie. 

PS: Možno Vám potom prezradia
nejaký veselý príbeh z mladosti! 

Pýtajte sa!

Aj moja starká sa dá
zaočkovať.



Úloha č.5 :
Milí starí rodičia. Je čas na výmenu
skúseností. Porozprávajte svojim

vnúčatkám, čo všetko ste sa v živote
naučili. Nie nadarmo sa hovorí, že pravá
múdrosť prichádza s vekom. Neviete o

čom rozprávať? Máme pre vás
pomôcku: Priateľstvo, rodina, láska,

práca, zodpovednosť, čas...

Aj moja starká sa dá
zaočkovať.

Ako očkovanie funguje?
Vakcíny fungujú ako tréningový program
pre imunitný systém. Očkovanie pomáha

imunitnému systému naučiť sa ako
zareagovať v prípade, že by sa stretol so

skutočne vážnou infekciou. Vďaka
očkovaniu si imunitný systém človeka
akoby „nanečisto“ vyskúša, ako sa má

brániť.
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