Rozprávková cesta
s Ježkom Zaježkom

hľadačka
OBTIAŽNOSŤ HĽADAČKY:
fyzicky a intelektuálne nenáročná, vhodná pre
deti v sprievode rodičov
DĹŽKA HĽADAČKY:
cca 30 minút
KDE:
najbližšie okolie Vzdelávacieho centra Zaježová,
po spevnenom i trávnatom povrchu

IHR ISKO

2.

SEZÓNNOSŤ:
hľadačka je prístupná celoročne

SL AMIENK A
CENTR

JA Z I ERKO

UM

VYBAVENIE NA CESTU:
papier, ceruzka (pero), bezplatná aplikácia
Pl@ntNet na rozpoznanie rastlín stiahnutá
v mobile (aplikáciu si môžete stiahnuť na
www.tajnyzivotmesta.sk alebo cez Google Play
či App Store)

ČA JOV ŇA

1.

KUCHYŇA

3.

ZAČIATOK HĽADAČKY:
postavte sa čelom k jazierku, po ľavej strane je
čajovňa, vchod do Vzdelávacieho centra máte za
chrbtom.

Ježko Zaježko vás víta a všetkých sa pýta,
či by ste s ním chceli ísť
na tento poznávací kvíz.

1.

Postavte sa čelom k jazierku, po ľavej
strane je čajovňa, vchod do Vzdelávacieho
centra máte za chrbtom. Cesta sa tu
rozvetvuje, vydáme sa vpravo hore.

2.

Napíš do tajničky názov stromu, o ktorom ježko
hovorí. Prvé písmeno názvu stromu zapíš do
výslednej tajničky na 2. a 5. miesto

Pri strašiaku stojí strom
nie je to však môj dom.
Pichľavý je ako ja
potravu mi nedáva.

3.

Názov stromu:
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Do výslednej tajničky doplň v označenom poradí
písmená z tajničky o pichľavom strome.

4.

Za lavičkou domček mám,
pred zimou sa skrývam tam,
poklad svoj tu nájdeš sám...

VÝSLEDNÁ TAJNIČKA: Poklad ukrýva neďaleký ...

REALIZUJE:

2

3

4

5
DONORI:

6
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5
Obídeme ľudský domček,
pohľadáme ďalší stromček.
Pri ňom stojí z prútia stan,
Pomôže nám Pl@ntNet sám.
Latinčina ťažká býva,
názov slivky sa tu skrýva.
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Do výslednej tajničky doplň posledné písmeno.
Ak nájdete poklad, čaká Vás tam malé prekvapenie!

1

Ježko:
55 krokov spravím,
nad lietadlom strom uvidím.
Plody, tie mi nechutia,
príde ale kamoška a ona ich vylúska.
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Do výslednej tajničky na 4. miesto doplň prvé
písmeno z latinského názvu slivky (latinský
názov slivky ti pomôže nájsť aplikácia Pl@ntNet
nainštalovaná v tvojom mobile/tablete)
Hľadačku spoločne vytvoril tím pedagógov zo škôl
zapojených do projektu Tajný život mesta v októbri 2017
www.tajnyzivotmesta.sk
O hľadačku sa stará: CEEV Živica, katarina.miesler@zivica.sk
ODBORNÝ GARANT:

„Questing vyvinula neštátna nezisková organizácia Vital Communities vo Vermote, USA, v roku 1995 a je vlastníkom príslušnej obchodnej známky“

Pre nájdenie pokladu je potrebné vylúštiť tajničku – pozorne sledujte text!

