Preventivní výzva P-centra
Třetí týden naší výzvy se soustředí na okolí našeho bydliště.
Budeme si všímat hezkých věcí, jež nás obklopují a snažit se
naše okolí ještě více zvelebit.
Budeme moc rádi za sdílení fotek z plnění úkolů s námi – ať už
prostřednictvím Instagramu (když připojíte hashtag
#preventivnivyzva) nebo e-mailu (prevence@cppt.cz) či
WhatsAppu (731 183 394).

Úkoly na tento týden
I.

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBA – pondělí

Protože už je advent v plném proudu, zkus se dnes projít po vaší vesnici / v ulicích okolo vašeho
domu a zjisti, kdo má tu nejkrásnější vánoční výzdobu. Nenašla by se někde inspirace, jak ještě
vyzdobit váš dům či byt?

II.

NAMALUJ KAMÍNEK – úterý

Našel/Našla jsi už někde krásně namalovaný kamínek? Dneska bude tvým úkolem právě takový
vytvořit! Najdi kamínek, který se ti líbí, a zkus ho nějak vesele vyzdobit. Namalovat na něj můžeš
cokoliv tě napadne. Kamínek potom polož na nějaké viditelné místo v okolí tvého domu, ať ho někdo
snadno najde a může mu tak zpříjemnit den.
O přesném postupu, jak kamínek popsat, se dočteš na této facebookové skupině. Znáš tento projekt?
Už jste s rodiči někdy takový kamínek malovali?

III.

KRMÍTKO PRO PTÁČKY – středa

Středeční úkol je také tvořící! Tentokrát bude tvým úkolem udělat
radost ptáčkům. Vyrob jednoduché krmítko z přírodních materiálů
(doporučujeme pomeranč nebo kokosový ořech, ale je jen na tobě, co
si vybereš), nasyp do něho nějaké zobání pro ptáčky a hlavně najdi
pěkné místo, kam ho pověsit.
Vyber si takové místo, kde můžeš kontrolovat, jak ptáčkům chutná. A
po zimě nezapomeň zbytky krmítka uklidit!

IV.

POHÁDKOVÝ DŮM - čtvrtek

Dnes tě opět pošleme na procházku po okolí. Tentokrát si ale všímej domů samotných. Který z nich
nejvíc vypadá jako dům z pohádky? Je kolem tvého bydliště nějaký dům, o němž sis jako malý/malá
myslel(a), že v něm žije nějaká pohádková bytost?
Vydej se pohádkový dům najít a potom ho nakresli.

V.

S KAMARÁDEM KE KRMÍTKU - pátek

Pro páteční výzvu budeš potřebovat parťáka! Domluv se s kamarádem/kamarádkou (nebo třeba se
sourozencem) a vydejte se zkontrolovat tvé ve středu vyrobené krmítko. Vyzobali už ptáčci nějaká
semínka? Pokud ne, možná jsi nevybral nejlepší místo a můžete společně najít nějaké lepší, klidnější.

