
Etapová hra BUDÚCNOSŤ

Milí záchrancovia, milí cestovatelia v čase!
Pochopili sme, že naše správanie v prítomnosti dokáže ovplyvniť
budúcnosť - Ľahostajnovce z roku 2157 sa pomaly ale isto dávajú
do poriadku. Obyvateľom môjho mesta už nieje jedno, ako trávia
voľný čas, ani ako sa stavajú ku svojmu mestu a akými sú
občanmi. Je tu však ešte jedna vec, ktorá ma trápi. Moji
obyvatelia ešte stále nemajú záujem starať sa o svoje blízke
okolie. Záhradky pred panelákmi sú plné buriny, nástenky v
spoločných priestoroch zapadajú prachom, poriadok sa vytratil z
nášho sveta. Verím, že to dokážete zmeniť, a preto opäť píšem
vám, cestovateľom v čase. Pravidlá už asi poznáte. Na
zachránenie Ľahodtajnoviec potrebujete získať minimálne 10
bodov, a to tak, že splníte nižšie uvedené úlohy, ktoré sú
hodnotené bodmi. Na záchranu máte šas do 20.7.2021. Dovtedy
musia byť odoslané všetky vaše výsledky a výstupy na mailovú
adresu sutaze@do-fenix.sk . Verím, že vaša posledná misia
zachráni moje mesto!
Ďakujem za Vašu pomoc,
Starosta Stano.
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Tretia etapa:
Ja a moje blízke

okolie:
 16.5.2021 - 20.7.2021

2-bodové úlohy:

3-bodové úlohy:

4-bodové úlohy:

Choďte spolu do prírody!
Spoznajte a nazbierajte si
čerstvé bylinky (žihľava,

materina dúška…) a urobte
si čajové posedenie.

Nezabudnite to
zdokumentovať!

Nájdite vo svojom okolí
odpadom znečistené
miesto a upracte ho.

Chráňte sa rukavicami.
Svoju aktivitu spropagujte

na sociálnych sieťach.
Možno sa k Vám niekto

pridá!

Nie každý rád upratuje, vy to
však môžete zmeniť!

Nacvičte si “upratovací”
tanec s metlami a video
zverejnite na sociálnych

sieťach. Nech je
upratovanie radosť!

Teraz ste šerifovia poriadku!
Vyrobte pútavý plagát o

tom, ako sa správať k okoliu
vo vašej klubovni. (šetrenie

vodou, zalievanie kvetín,
triedenie odpadu,

poriadok…)

Chýba vám v klubovni niečo veselé? Vyrobte
si Trávohlávky! Budete potrebovať: drevené

piliny, silónky, trávové semeno, očká. Zo
silónky odstrihnite “tunel” a na jednom konci
zauzlite. Na spodok nasypte semienka trávy.

Následne ich zasypte drevenými pilinami.
Zauzlite aj druhý koniec. Vznikne vám teda
“silónková hlava” s trávovými semenami na
vrchu. Teraz jej môžete dolepiť očká alebo

gumičkou vytianhuť pylinový noštek. Silónku
uložte do mištičky a nezabudnite ju zalievať,

aby jej vyrašili zelené vlasy!

Vyrobtre včielku z odpadového
materiálu. Vo svojom okolí
nájdite včelára, ktorému ju

podarujete. Porozprávajte sa s
ním o prínose včiel, ich

dôležitosti pre náš každodenný
život. Váš rozhovor

zdokumentujte ako video, článok,
interwiew, zvukový záznam…


