
Aj moja starká sa dá
zaočkovať.

Milí Fénixáci a Fénixáčky, milí starí rodičia.
  Tretí mesiac s projektom AJ MOJA STARKÁ
SA DÁ ZAOČKOVAŤ je tu, a začína sa
šťastnou novinou o otvorení očkovacej čakárne
pre všetkých! Veríme, že Vás to potešilo tak,
ako nás. Čo vás ale čaká v tomto mesiaci? S
našou babičkou a vnučkou sme pre Vás
pripravili nové výzvy a úlohy, ktoré Vás
zabavia, trebárs aj počas čakania v online
čakárni. Môžete sa tešiť na už obvyklé hry,
tvorenie, varenie či pečenie, spomínanie a v
neposlednom rade ďalší fakt o očkovaní.
Nezabudnite napísať a poslať fotky či videá z
plnenia úloh, bojujete o super ceny! Využiť
môžete emailovú adresu sutaze@do-fenix.sk . 
Tešíme sa na vás o mesiac pri ďalšom liste,
Váš Fénix.



Úloha č.1 :
Neuveríte, ale opäť najprv

potrápime Vašu pamäť, milí starí
rodičia. Spomeňte si na piesne,

riekanky, uspávanky či básničky z
Vášho detstva a naučte ich svoje

vnúčatá.Úloha č.2:
Pri hrách ostaneme aj tento mesiac,

ale tentoraz pri úplnej klasike.
Vytiahnite figúrky - šach, dámu,
človeče a tí modernejší možno aj
monopoly a iné zaujímavé hry.

Nezabudnite na zdravú stávku k
podpore súťaživosti. Kto prehrá, môže

umyť riad, urobiť čaj... fantázii sa
medze nekladú!

Aj moja starká sa dá
zaočkovať.



Úloha č.4:
Kuchyňa nesmie chýbať!

Dnes to bude náročná výzva. Milé
babičky a dedkovia, je čas na

vzdelávanie Vašich vnúčat. Budete
potrebovať veeeľa trpezlivosti!

Ukážte im, ako sa robí ich
obľúbené jedlo, zapojte ich do

procesu. Veríme, že im potom bude
chutiť ešte viac!

Úloha č.3 :
Myslíte si, že už bolo dosť príbehov z
mladosti? HA! Tých nieje dosť nikdy,

a v tomto projektíku už vôbec nie.
Milé vnúčatá, Máj - lásky čas. Je čas

vypočuť si od starých rodičov ich
spomienky na lásky. Prvé lásky,

školské lásky, letné lásky, tie pravé,
jediné lásky, lásky k deťom....

Jednoducho všetky.

Aj moja starká sa dá
zaočkovať.



Úloha č.5 :
Že je tento mesiac málo kreatívny?

Tak si urobte radosť! Zorganizujte si
malú tvorivú dielničku a navzájom si
vlastnoručne vyrobte darček. Môžete

maľovať, kresliť, lepiť, strihať,
modelovať... čokoľvek! Dajte si

záležať, je to darček!

Aj moja starká sa dá
zaočkovať.

Sú vakcíny proti COVID-19 bezpečné?
Všetky vakcíny prešli viacfázovým testovaním.
Výsledky klinickej štúdie sa potvrdzujú v praxi

očkovaním miliónov ľudí po celom svete. Vedľajšie
účinky okrem tých, ktoré sú uvedené v príbalovom

letáku sú extrémne zriedkavé a benefity
očkovania vysoko prevyšujú riziká.

 Všetky vedľajšie účinky z príbalového letáku sú
krátkodobé. Dlhodobé vedľajšie účinky, ktoré by

sa prejavili s odstupom dlhšieho času sú vo
všeobecnosti raritný jav. 
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