
Súťaž pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka 
a Slimáčika Naturpáčika „čítajte s nami“

ÚLOHY NA JANUÁR A FEBRUÁR 2016
PRE DETI A RODIČOV

Odpovede na úlohy nám zašlite do 5. 3. 2016. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční 15. 3. 2016. Kto nevie 
písať, môže kresliť, rodičia radi pomôžu :).

Meno a priezvisko dieťaťa:

Vek dieťaťa:

Meno a priezvisko rodiča alebo zodpovednej osoby:

Adresa:

Telefonický kontakt:

E-mailová adresa:

Vyplnené súťažné formuláre a obrázky zašlite Ježkovi Separkovi na poštovú adresu:
Ježko Separko
Nadácia KOSIT
Rastislavova 98
043 46 Košice

alebo oskenovaný formulár a obrázky zašlite na e-mailovú adresu: 
jezko.separko@gmail.com

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s použitím zaslaných fotografií, kresieb a vyplnených súťažných 
materiálov na propagačné účely (napr. výstava, webstránka Nadácie KOSIT, letáky a ďalšie).

podpis zákonného zástupcu dieťaťa



O vtáčikoch

Úloha 1: 

V studenom počasí trpia najmä vtáčiky, ktoré v tomto období nemajú dostatok potravy. Aké druhy vtáčikov 
nájdete v príbehoch, básničkách a pesničkách z našej EKOknižky? Napíšte nám aspoň 3.

V KNIŽKE SOM NAŠIEL/NAŠLA ...

Úloha 2: 

Určite ste v parku, v lese alebo aj na balkónoch videli drevené vtáčie búdky. Obyčajne vyzerajú ako malé 
domčeky s okrúhlym otvorom, cez ktorý sa vtáčiky dostanú dovnútra, kde im je teplo. Akú vtáčiu búdku by 
ste najradšej postavili vy? Nakreslite nám obrázok.

Úloha 3:               
              

Poraďte sa so svojimi rodičmi a napíšte nám, čím všetkým môžeme v zime vtáčiky kŕmiť.
 
VTÁČIKY MÔŽEME V ZIME KŔMIŤ ...



Pesnička: EKO Ježko

Úloha 1:

Keď sa Ježko nudí, pretože nemôže zbierať jabĺčka ani hrušky, upratuje les. Čo robíte vy, keď je vonku veľká 
zima a nemôžete sa ísť hrať? Napíšte nám o tom.

KEĎ SA VONKU NEMÔŽEM HRAŤ, NAJRADŠEJ ...

Úloha 2:
               
I keď je v zime všetko krásne biele a odpadky nevidno, stále sa ukrývajú pod snehom. Zakrúžkujte ich na 
našom obrázku a napíšte nám, čo by to tak mohlo byť.

POD SNEHOM JE SKRYTÁ ...



WWW.NADACIAKOSIT.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/NADACIAKOSIT


