Sedm dní stvoření světa
START

CÍL

INSTRUKCE KE HŘE
Budete potřebovat:
● deskovou hru (strana 1)
● vystřižené kartičky (strana 2 a 3).
● figurky podle počtu hráčů
● hrací kostku
1) Vytiskněte si deskovou hru a kartičky. Kartičky nastříhejte
a rozdělte je podle obrázků do sedmi balíčků.
2) Hráč se pohybuje podle čísel, které hodí na hrací kostce.
3) Aby mohl hráč na políčku zůstat, musí splnit úkol z kartičky,
kterou si vytáhne podle obrázků na políčku.

Kolikátý den stvořil Bůh
zvířata a člověka?

Kolikátý den Bůh
odpočíval?

Předveď tři zvířata, která
žijí v lese a nech kamarády,
ať je uhodnou.

Jaké je tvoje nejoblíbenější
stvoření? Jaké je nejmíň
oblíbené?

Předveď tři zvířata, která
žijí v džungli a nech
kamarády, ať je uhodnou.

Ukaž nám, jak vypadáš,
když jsi unavený.

Zazpívej jakoukoliv
písničku, ve které se mluví
o zvířatech.

Víš, kdo je to pštros? Jak
vypadá? Umíš říct toto
slovo pětkrát za sebou?

Kolikátý den
stvořil Bůh slunce, měsíc a
hvězdy? Kolikátý den
stvořil období a dny?

Kolikátý den stvořil Bůh
světlo?

Kolikátý den rozdělil Bůh
vody a stvořil oblohu a
mraky?

Kolikátý den oddělil Bůh
suchou zem od moře a
stvořil všechny rostliny?

Vyjmenuj 3 věci, které
vydávají světlo (s
elektrikou i bez elektriky)

Vyjmenuj 3 věci, které
najdeš na obloze a předveď
nám je.

Vyjmenuj 3 různé věci,
které můžeš najít v lese a
předveď nám je.

Vyjmenuj dny v týdnu.

Vyjmenuj 3 různé ptáky.
Ukaž, jak létají – „oblétni“
místnost kolem dokola.

Jak se říká lidem,
kteří nevidí?
Se zavázanýma očima
namaluj tvoje oblíbené
zvířátko.

Umíš si zahrát
na vodu? Ukaž jak
je voda klidná, rozbouřená,
jak jsou malé vlny, velké
vlny, potopa,...

Ukaž sám na sobě, jak
roste květina (předveď
nám to).

Znáš nějakou písničku nebo
básničku o sluníčku?
Předveď nám to.

Předveď 2 vodní živočichy
a nech kamarády, ať je
uhodnou.

Vyjmenuj 2 různé rostliny,
které rostou v džungli a 2
další, které rostou na poli.

Víš, proč je v noci tma a ve
dne světlo?

Co všechno neživého
můžeš najít ve vodě? (v
moři, rybníku,...)

Umíš vymyslet
tři protiklady? (Slova
opačného významu, jako je
například světlo a tma)

Je voda důležitá? K čemu
je voda dobrá?

Kolikátý den stvořil Bůh
vodní živočichy a ptáky?

