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– Tento týždeň Rodinného leta vás zoberie-
me na gazdovstvo. Čo vy na to?
– Svetlúšik, veľmi sa teším a predpokla-
dám, že tam bude poriadne rušno, vese-
lo a každá ruka ochotná pomôcť sa zíde.
– Istotne bude čas aj na oddych, Dobromil-
ka. A na ďalšie úlohy 
našej letnej hry .

22 / DEŤOM

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁ 

DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

a

RODINNÉ  LET          (3)RODINNÉ  LET          (3)

Ahoj, kamaráti!

KUPÓN č. 3Kupón si 
vystrihni 
a nalep do 
hracej karty 
na vyznačené 
políčko.



Toto bude výzva, ka-
maráti. Je jedna otáz-
ka, ktorá z nás pred 

rodičmi lezie niekedy ako z chlpatej deky, no 
rodičia ju počujú veľmi radi.
Ako ti môžem pomôcť, mami? 
Oci, ako ti môžem pomôcť?

Dokážeš túto otázku položiť rodičom aspoň 
raz za deň počas najbližšieho týždňa? Čo sa bude 
potom diať? Čo prinesie tvoja ochota pomáhať? 

Dobre si popozeraj ob-
rázok. Kto je na ňom, 
čo sa na ňom deje? 

Rodina na gazdovstve si vzájomne pomáha – 
inak by sa rastlinám a zvieratkám bez dostatoč-
nej starostlivosti a spolupráce nedarilo. A zíde 
sa im aj tvoja pomoc.

Pomôž Zuzke nájsť beťárku sliepočku a napíš 
si do rodinného denníčka, kde je. Pomôž ocko-
vi porátať hrušky a číslo si zapíš. 

Janko pomáha dedko-
vi polievať šalát a ded-
ko má zatiaľ čas povo-

ziť najmladšiu Julku vo fúriku. „Jupí!“ kričí 
Julka na celú záhradu, no netuší, že z fúrika 
vypadlo 5 vecí. 

Zapíš si názvy vypadnutých pred-
metov do denníčka v poradí od  
1 do 5. Začiatočné písmená slov 
ti prezradia slovo, ktoré je v kaž-
dej rodine dôležitým pokladom. 
Zapíš si ho do denníčka. 

Ako sa môžeš zapojiť do letnej hry a aké 
odmeny ťa čakajú?

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kar-
tu a úlohy nájdeš na našej webovej  
stránke www.katolickenoviny.sk.

7. úloha

8. úloha

9. úloha
Za každú otázku „Ako ti môžem pomôcť?“ si 

do rodinného denníčka nalep veselý farebný 
otáznik. Môžeš pripísať aj konkrétnu pomoc.
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