Pøiprav si rulièku od toaletního papíru, bílý a barevný papír, fixy, nùžky a lepidlo.

slepí
vše

Nejprve si obal rulièku bílým papírem. Popros rodièe, aby ti pomohli papír správnì
zmìøit a ustøihnout. Pak pomocí lepidla papír nalep na rulièku.
Vystøihni z barevného papíru
nos ve tvaru mrkve, šálu,
hrnec, èepici èi klobouk.
Co jen tì napadne. A nalep
to na svého snìhuláka.
Nezapomeò pøidat
snìhulákovi ruce, a už
z papírových kulièek, nebo
vystøižené z papíru.

slepí
vše

A je hotovo.
Nezapomeò si snìhuláka vystavit. A aby mu nebylo smutno, mùžeš vyrobit i snìhuláèici,
další kamarády a dìtièky.
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Udìlej si svého snìhuláka

Napadlo u vás málo snìhu a nemùžeš tak stavìt snìhuláka? Nevadí, udìlej si jednoho
doma.
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Ahoj kluci a holky,

Jak si užíváte zimu? Máme toto období tak rádi. Když je hodnì snìhu, mùžeme se
poøádnì vyøádit. Stavíme snìhuláky, dìláme andìlíèky ve snìhu, hrajeme eskymáckou
honièku, bobujeme a každý rok se s oddílem pokusíme na jaròákách postavit iglù.
Taky chodíme hodnì bruslit. Èolek sice radši hraje hokej, ale já si ráda jen tak bruslím
po ledì. Následuj mou stopu ode mì k mému domu. Zapiš si písmenka, postupnì tak,
jak je na cestì budeš potkávat,
do tabulky pod obrázkem.
Dozvíš se, jaké zvíøe jsem
dostala k Vánocùm
a jak jsem ho
pojmenovala.
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Vzpomene si, z jaké pohádky jméno z tajenky pochází?

Pokud se ti tato pohádka líbí, pak tì urèitì potìší, že na její pokraèování si budeš moci
zajít do kina již v èervnu tohoto roku. Ještì poøád nevíš, jak se pùvodní pohádka
jmenuje? Tak to vyluštíš v této šiføe.

Skoky do vody

Dìti, jak jste na tom
s plnìním Plavby Èolka a Žabky? Zima je ideální èas, kdy
vyrazit s oddílem do bazénu a procvièit se v plávání èi
skocích do vody. A právì na druhé jmenované se nyní
zamìøíme. Víš, co máš umìt?
1. stupeò Plavby

S vestou skoèím do vody v místì, které mi urèí kapitán našeho oddílu.
2. stupeò Plavby

Skoèím bez vesty do vody v místì, které mi urèí kapitán.
3. stupeò Plavby
Ví, jak ifru vylutit?
Jistì poznáváš morseovku, akorát místo teèek jsme použili
kapky a místo èárek rybièky. Pokud nevíš, jak se morseovka luští,
najdi si minulé èíslo Mod/krých stránek (vyšly v prosinci),
kde jsme se morseovku uèili. A nebo o radu požádej
svého kapitána èi kapitánku.

Podívej se na akvárium, které mají Èolek s abkou doma.
Rybièky pøes den pìknì øádily. Najdeš na druhém obrázku 10 rozdílù?
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Skoèím do bezpeèné vody z vyvýšeného místa, které mi urèí kapitán.
Zvládneš to? Pokud ano, je to dobøe a zkus splnit i dovednost z vyššího stupnì. Pokud
ne, nevadí, do konce skautského roku zbývá ještì nìkolik mìsícù. Zaèni s oddílem,
školou èi rodièi víc trénovat a urèitì to do léta zvládneš.
Na následujících obrázcích vidíš Èolka a Žabku skákat do vody.
Poznáš, na kterých obrázcích to dìlají dobøe a na kterých špatnì?
Správné odpovìdi si zkontroluj
s kapitánem oddílu.
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