Mateřská škola Moudré hraní o.p.s.
Krymská 1722/8, Karlovy Vary
IČ: 29156521

„CESTA ZA POKLADEM ELIPSY“
Pěkně Vás vítáme na cestě za poznáním okolí naší školky Motessori MŠ Elipsa, Doubí,
Karlovy Vary.
Cestou jsou pro vás připraveny otázky, na které je třeba odpovědět, zapsat si je. Otázky se
budou vztahovat k určitým místům na tvé cestě. Budou v hádankách, se kterými si určitě
poradíš.
Cesta bude nelehká, snad i pro každého něčím zábavná, poučná.
Můžeme začít? Jsi připraven? Vezmi si sebou papír a tužku, budeš je potřebovat.
Tak můžeme putovat!
1) Výchozí bod je od hlavního vchodu školky Montessori Elipsa. Zde je tvůj první úkol, najdi
číslo popisné (červené), naší školky. Zapiš si první číslici z něj, pod písmeno „A“.
Nyní víš, že budeš k písmenům abecedy psát čísla, která ti vyjdou z jednotlivých úkolů.
2) Postav se zády ke vchodu do školky, podívej se do levé strany, kde dva jinochové stojí, to
je první hádanka. Poradím ti na začátek, že jinochové jsou dva jehličnaté stromy. Už víš, co to
bude za hádanky.
Podívej se, do jejich větví. A najdi, co k nim nepatří. Napočítej kolik toho je a zapiš si pod
písmeno „B“ počet.
Tak jdeme dál….
Od vchodu se vydej cestou přes parkovací místa, mezi žlutým domem a školkou směrem
k asfaltové cestě. Před sebou uvidíš kovovou bránu. Za branou tě čeká další úkol.
3) Rozhlédni se po okolí a „jako správný rytíř“ najdi svůj „dřevěný hrad“. Zapomněl jsi, jaký
je tvůj erb. Tak se na něj podívej na hradě, určitě jej nepřehlédneš, má výraznou barvu.
Napočítej počet částí, ze kterých se erb skládá a zapiš si písmeno „C“.
4) Vrať se na cestu, kterou jsi přišel k hradu. Je to turistická cesta (zelená), která tě povede
k lesu. Ale, to je ještě času dost.
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Aby ti cesta pěkně ubíhala, zazpívej si písničku:

Zaposlouchej se do písničky a odpověz na otázku kolikrát, se v písničce objevilo slovo
„modrooká“. Zapiš si počet k písmenu „D“.
Opět míjíš bránu (máš ji po levé straně), kterou jsi již prošel a hledej zelenou turistickou
značku, po které pokračuj.
5) Zhruba po 300m, dojdeš k místu, které je oplocené. Slouží k určité činnosti. To zjistíš
podle cedule na vchodu. Kdo zde trénuje? (řekni si jej v jednotném čísle, mužského rodu).
Další indicie je součet počtu písmen ve slově. Zapiš si ji k písmenu „E“.
6) Pokračuj ve své cestě směrem k lesu (počítej kroky, mohlo bych ti vyjít cca 50). Hned
následuje mírná zatáčka, na které přejdi na louku a hledej svým zrakem „domeček“, kde to
na jaře a v létě nejvíce hučí, kde se pilně pracuje.
Další indicie je název toho „domečku“ - kolik písmen je ve slově – to je písmeno „F“.
Na své cestě, ale buď opatrný. Až to místo zahlédneš, jdi přes louku směrem k němu, ale ne
až k němu. Pokračuj po louce tak, abys měl „domeček“ po své levé ruce. A hledej starý
třešňový sad.
7) Cestou si zazpívej tři sloky písničky:
1. Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina,
2. když si smyslím, na ni sednu, když si smyslím, na ni lehu,
3. travička zelená to je moje peřina.
Zaposlouchej se do písničky a odpověz na otázku kolikrát, se v písničce objevilo slovo
„zelená“. Zapiš si počet k písmenu „G“.
8) Tvé kroky tě nejprve zavedly k novému ovocnému sadu. A za ním se rozprostírá starý
třešňový sad. Hledej u něj polní cestu. Na ni až dojdi, po ní se projdi a najdi „strom, který
zdobí šál.“ Zde pod tíží kamení hledej další indicii, je červené barvy, napočítej a vyjde ti
číslo. Napiš si číslici k písmenu „H“.
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Zase vrať na stejné místo. Tak, jak to bylo, pro další kamarády. Ať tě nikdo nevidí,
neprozraď místo.
Ještě nejsi v cíli. Polní cestou se vydej k asfaltové silnici. Až k ní přijdeš, čeká tě výstup na
kopec.
9) V jedné písni se zpívá „je tam brána zdobená“. Už asi víš, možná i vidíš, něco co by mohlo
uzavírat cestu. Další indicie je celkový počet pruhů na vodorovné tyči (červeno - bílá, delší a
je to sudé číslo). Napiš si číslo k písmenu „CH“.
10) Pokračuj do kopce, až po levé ruce uvidíš odbočku (zkratku). Směrem již zpátky. Je to
lesní cesta. Začíná stromem (dub), který má u kořenů dva kameny. Tam nehledej, pozvedni
svůj zrak „skoro až do oblak“. Najdeš další indicii. Opiš si číslo k písmenu „I“.
Můžeš stromu pomoci a zasadit jeho děťátka – žaludy do země. Stačí klacíkem udělat jamku
a žaludy ulož do postýlky a zahrň. Právě jsi zasadil nový strom. Děkuji.
11) Seběhni lesní cestou dolů k asfaltové cestě (je to zkratka). A uvidíš tři břízy.
Je na nich obrázek se zvířátky. Poslední indicie je, počet plazících se zvířátek na obrázku. A
máš poslední písmeno „J“.

Hurááá a máš putování za sebou. Požádej, aby ti čísla někdo sečetl. Konečný
výsledek nám pošli do školky (email, SMS zpráva, foto nebo napiš zprávu na
lísteček a dej nám jej do schránky). Společně se jménem a adresou.
Odměna tě nemine !!! 😉
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