Prší, prší,

jen se leje…

CZ

…a nálada je horší a horší, protože bys vlastně
radši dováděl(a) někde venku? Je doma nuda
a nemáš ponětí, s čím a na co si hrát? Těšíš se na
letní počasí a ono ne a ne přijít?

Ještě několik rad…
Mnoho nápadů na kartičkách ti přenese slunce do
bytu i na duši.
Nejjednodušeji to půjde, když si oblékneš ty
nejbláznivější letní kousky. Žabky na nohy a kšiltovku,
samozřejmě nesmí chybět sluneční brýle! Pak ještě

A kde je vlastně psáno, že deštivé dny jsou nudné?

pustíš cédéčko s letními hity, možná nafoukneš

Kdo říká, že se doma nedá zažít spousta zábavy?

matraci z minulé dovolené a… Už cítíš prázdniny? Jen

A proč si vlastně letní atmosféru jednoduše

blázínek v takovou chvíli ještě stále myslí na nečas

nenavodit doma?

venku c.

Na těchto kartičkách najdeš mnoho různorodých

• . . . bez mraků nemůže pršet?
• . . . existuje mnoho různých typů deště? Například
mrholení, slabý deštík, liják, přívalový déšť, kroupy.
• . . . malé kapky deště dosahují při dopadu na zem
rychlost až 6 metrů za sekundu?
• . . . déšť čistí vzduch od pylů a prachu? Pokud znáš
někoho se sennou rýmou, určitě víš, že vždy čeká na
déšť, protože po dešti se mu lépe dýchá a nemusí
stále kýchat.
• . . . když dlouho nepršelo, africké a indiánské kmeny
tančily dešťové tance? Chtěli si tím naklonit bohy a
přivolat déšť.

nálady. Některé nápady jsou pro jednoho, pro některé

• . . . bez deště mají starosti zemědělci? Jejich pole jsou
na dešťové vodě závislá.

potřebuješ spoluhráče, ale všechny mají jedno

• . . . nejdeštivější oblast v Česku jsou Jizerské hory.

společné – zaženou mrzutou náladu a naplní ten

• . . . nejméně naopak naprší v Libědicích v okrese

nápadů na hraní, tvoření, experimentování a zlepšení

nejnudnější a nejšedivější den nevšedními zážitky!
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0
vělých nápadů

Věděl(a) jsi, že . . .

Chomutov.
Vidíš, že déšť není jen neužitečný kazisvět nálady, jak
si často myslíme. Pro fungující koloběh vody na zemi
je extrémně důležitý.
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pro deštivé dny
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Prší, prší,

len sa leje…

SK

…a nálada je horšia a horšia, alebo by si sa radšej
bláznil(a) niekde vonku? Doma je nuda a nemáš
ani tušenie, s čím a ako sa zahrať? Už sa tešíš na
pravé letné počasie, ale ono nie a nie začať?

REKLAMACE: V ojedinělých případech se stane,
že ve hře chybí některá část herního materiálu.
V takovém případě se nemusíte se hrou vracet do prodejny,
ale můžete se obrátit přímo na nás.
Napište mail na info@mindok.cz nebo zavolejte na 272 656 610,
my vám chybějící herní materiál ihned pošleme.

Vedel(a) si, že . . .
• . . . bez mrakov nemôže pršať?

Veľa nápadov na kartičkách ti prinesie slnko do

• . . . existuje veľa rôznych typov dažďa? Napríklad
mrholenie, slabý dáždik, lejak, prívalový dážď, krúpy.

bytu a srdiečka.
Najjednoduchšie

to

pôjde,

ak

si

oblečieš

tie

najbláznivejšie letné háby. Šľapky na nohy, šiltovka
a slnečné okuliare nesmú chýbať! Potom ešte pusti

A kde je vlastne napísané, že daždivé dni musia

letné hity, možno nafúkneš nafukovačku z poslednej

byť nudné? Kto hovorí, že doma sa nedá zažiť

dovolenky alebo plávacie koleso... Už cítiš prázdniny?

kopec zábavy? Prečo si teda letnú atmosféru

Iba blázon by v tejto chvíli ešte stále myslel na zlé

neurobiť doma?

počasie vonku c.

Na týchto kartičkách nájdeš veľa rôznych nápadov
na hranie, tvorenie, experimentovanie a vylepšenie
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Korunní 810/104
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www.mindok.cz

Ešte niekolko rád…

nálady. Niektoré nápady sú
pre jedného, k niektorým
potrebuješ
ale

parťáka,

všetky

spoločné

majú
–

jedno

vylepšujú

náladu a napĺňajú aj ten

• . . . malé kvapky dažďa dosahujú pri dopade na zem
rýchlosť až 6 metrov za sekundu?
• . . . dážď čistí vzduch od peľov a prachu? Ak poznáš
niekoho so sennou nádchou určite vieš, ako vždy
čaká na najbližší dážď. Lebo sa mu po daždi lepšie
dýcha a nemusí stále kýchať.
• . . . africké a indiánske kmene, keď dlhšie nepršalo,
tancovali dažďové tance? Tým si chceli nakloniť
bohov a privolať dážď.
• . . . bez dažďa sa do ťažkostí dostanú poľnohospodári?
Ich polia sú od dažďovej vody závislé.
• . . . za posledných 5 rokov u nás priemerne najviac
napršalo na východnom Slovensku pri Zlatej Idke
a Uliči.
• . . . najmenej dažďa v tom istom čase padlo tiež na
východnom Slovensku v okolí Trebišova a Sečoviec.

najnudnejší a najvšednejší

Vidíš, že dážď nie je len neužitočný kazisvet nálady,

deň nevšednými zážitkami!

ako si často myslíme. Pre fungujúci kolobeh vody na
zemi je extrémne dôležitý!

