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O programu
Milí rodiče, učitelé a děti,
jsme rádi, že se s vámi prostřednictvím Myšáka Očka setkáváme.
Abyste si čtení knihy Záhada neviditelného bubáka opravdu užili, vytvořili jsme pro vás program
rozmanitých aktivit, které doplňují obsah každé z kapitol.
Tento program je dobrovolný. Je jen na vás, zda se se svými dětmi do aktivit pustíte, či nikoliv.
Před samotným čtením jednotlivých kapitol vám doporučujeme si tyto aktivity projít.
Navržené aktivity jsme vytvářeli tak, aby u dětí prohloubily znalosti o elektřině a poučily je o možném
rizikovém chování v různých oblastech. Najdete zde i tipy na výlety nebo nápady na další činnosti.
Všechny aktivity můžete samozřejmě přizpůsobit možnostem vašich dětí.
Aktivity na sebe kromě výjimek nenavazují a lze se k nim i zpětně vracet. U každé aktivity najdete
seznam potřebných pomůcek, případně samostatný snadno tisknutelný list, se kterým budou děti
při daných aktivitách pracovat.
Věříme, že si celou knihu i s aktivitami užijete a že si děti navíc odnesou zamýšlené praktické
vědomosti.
Přejeme vám příjemně strávený čas.

Legenda
Malování

Zpívání

Potřebné pomůcky

Vymalovávání

Diskuze

Zadání / instrukce

Vystřihování

Hádanka
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Návod

Hra
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Jak nezmoknout
Mezi kapkami deště
Papír (velikost dle uvážení), potřeby na malování.
„Myšák Očko a veverka Věrka se rozhlédli kolem sebe a tuší, že bude brzo pršet. Zkus
si vzpomenout na nějaký Tvůj zážitek s deštěm, a zkus namalovat, jak to vypadalo.
Pokud si nevzpomínáš, tak namaluj jakýkoliv obrázek, na kterém prší.“
Povídejte si s dětmi o namalovaných obrázcích. Jak se jim obrázky malovaly? Jaké
mají zážitky s deštěm? Mají déšť rády? Zmokly někdy a jaké to pro ně bylo? Co mohou
udělat pro to, aby příště nezmokly? A podle čeho se dá poznat, že se schyluje k dešti?
Povídání o dešti lze zařadit i bez předchozí aktivity (malování obrázku).

Já a bouřka
Papír (velikost dle uvážení), potřeby na malování.
„Zažil/a jsi už někdy situaci, že se na obloze objevily tmavé mraky, začal foukat silný
vítr, pršet a pak zničehonic začaly blesky protínat oblohu a doprovázely je hromy?
Zkus nakreslit, jak to vypadá, když je bouřka.“
Povídejte si s dětmi o namalovaných obrázcích. Jak se jim obrázky malovaly? Jaký je
rozdíl mezi bouřkou a deštěm? Jak děti bouřku vnímají – jaké to pro ně je vidět blesky
a slyšet hromy? Jak se mohou chránit, když je bouřka?
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Můj myšák Očko a veverka Věrka
Vytištěný pracovní list č. 1, potřeby na malování, nůžky.
„Vybarvi si hlavní hrdiny příběhu – myšáka Očka a veverku Věrku. Jak podle Tebe
vypadají? Vybarvené obrázky si pak můžeš vystřihnout a myšák Očko a veverka Věrka
Tě může v průběhu dalšího čtení doprovázet.“
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Jak se chovat za bouřky
V případě, že předpověď hlásí výskyt bouřek, neplánovat si výlety a nevyrážet na ně. Během bouřky
nevycházejte zbytečně ven. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt
před bleskem poskytují veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně
schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
Nedoporučuje se: schovávat pod osamělé stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v
menších staveních bez hromosvodu nebo zpustlých polorozpadlých objektech, kde v případě úderu
blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení. Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v
otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického
vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či
skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni,
nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Přečkejte bouřku v podřepu s nohama a rukama u
sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
Velké nebezpečí hrozí při koupání, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování.
Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či
malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem
blesku neuchrání.
Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty, ty fungují jako hromosvod a není
vhodné ani pouštění draků. Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod
osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v
bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s
mezi hřměním a bleskem). Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen
blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od
vysokých stromů nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem).
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i
dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru
však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy
extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě. Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě
a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit
z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka. Během bouřky dávejte pozor na vodu
a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při
úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při
popáleninách.
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Vyrážíme na výlet
Kdo je detektiv?
Povídejte si s dětmi o tom, kdo je to vlastně detektiv. Co dělá? Jak si ho představují?
Jaký je nebo by měl být? Znají nějakého slavného detektiva?

Detektivní čepice
Staré noviny, barevný papír, bílý papír; potřeby na malování (pastelky, fixy… ).
„K Myšáku Očkovi neodmyslitelně patří jeho detektivní čepice. Co takhle si vyrobit svoji
vlastní? Fantazii se meze nekladou!“

Detektivní průkaz
Papír A4 (bílý nebo barevný), tužka, pastelky.
„Stejně jako čepice je pro Myšáka Očka důležitý také jeho detektivní průkaz. Detektivní
průkaz by měl obsahovat přezdívku detektiva a jeho obrázek. Vyrob si svůj detektivní
průkaz a nezapomeň si vymyslet svou přezdívku a na první stranu detektivního
průkazu se namalovat.“
Přeložit papír A4, na přední stránku nakreslit portrét a napsat přezdívku, dovnitř poté
nadepsat řádky pro 1. až 13. kapitolu, kam se po přečtení každé kapitoly mohou dávat
např. razítka (viz níže) nebo jiná označení (obrázky, smajlíky atp.) sloužící jako symbol
úspěšného přečtení kapitoly.
Povídejte si s dětmi o tom, jak se jim pro sebe vymýšlela přezdívka. A mají oni nebo
jejich kamarádi nějakou přezdívku? Podle čeho můžou přezdívky vznikat?
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Razítko detektiva
Brambory, vykrajovátka na perníčky, nůž, štětec, tempery/vodovky.
„Jak si budeš do detektivního průkazu zaznamenávat, že pokračuješ v pátrání? Přece
razítky! Myšák Očko si svá zjištění píše, nám bude stačit, když přečtení každé kapitoly
budeš mít potvrzené razítkem, které si sám vyrobíš.“
Bramboru rozřízneme na polovinu a do její vnitřní části zatlačíme vykrajovátko, které
nám buď projede skrz celou bramboru nebo bramboru kolem vykrajovátka nakrojíme
a odstraníme. Razítko máme hotové, nyní jen namočit do tempery nebo jiné barvy a
můžeme jít tiskat!

Balíme na výpravu
Papír (velikost dle uvážení), potřeby na malování (dle uvážení).
„Nakresli si věci, které by sis s sebou na podobný vícedenní výlet vzal. Mysli ale na to,
že by sis musel všechno nést na zádech! Bez čeho bys v žádném případě nechtěl
odjet?“
Tuto aktivitu je možné provádět individuálně ale také skupinově. Shodnou se děti na
tom, co je potřeba s sebou mít, a dokážou to společně namalovat?
Povídejte si s dětmi o jejich obrázcích. Co považují za nutné si s sebou vzít a co naopak
by na výpravě nepotřebovaly? Už někdy šly na výlet a nesly si všechny potřebné věci v
batůžku? Jak na to vzpomínají?
Povídání s dětmi o důležitých věcech na výpravu/výlet lze zařadit i bez předchozí
aktivity (malování obrázku).
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Zajíček u pole
Nehody způsobené popálením
Povídejte si s dětmi o tom, co může zvířátko nebo člověka popálit. Co dělat pro to, aby
se něco takového nestalo? A když už se tato situace přihodí, jak se zachovat potom?
První pomoc při popálení:
1) Ihned zavolat dospělou osobu, pokud je v blízkosti.
2) Na popálené místo přikládáme sterilní krytí a chladíme ránu.
3) Při popálení větší části těla zavolat ihned záchranku (155, popřípadě 112).

Zájíček, srneček a bažant
Vytištěný pracovní list č. 2, potřeby na malování, nůžky.
„Vybarvi si další zvířátka z příběhu – zajíčka, srnce Hnědáka a bažanta Břéťu. Vybarvené obrázky si pak můžeš vystřihnout a stejně jako myšák Očko a veverka Věrka Tě
mohou v průběhu dalšího čtení doprovázet.“

Setkání se zvířecím mláďátkem
Povídejte si s dětmi o tom, jestli už na procházce v přírodě viděly nějaké zvířecí
mláďátko – ptáčátko, selátko nebo třeba srnečka? Co bychom při takovém setkání
měli dělat a co se naopak nesmí?
Vezměte děti na výlet do záchranné stanice nebo ZOO ve vaší blízkosti.
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Ubytovna u žluny Jany
Kachna klapačka
Povídejte si s dětmi o kachnách. Jaký je rozdíl mezi kachnami lyskami a kachnami
divokými? Kde jsou kachny k vidění? Jaké mají zbarvení a z jakého důvodu? Čím se
živí? A kdo předvede nejlépe, jaké vydávají kachny zvuky?
Vezměte děti na procházku nebo na výlet, cíl bude jasný – najít volně žijící kachny.
Není nad to vidět kachnu přistávající na vodní hladině nebo kachnu v obklopení
káčátek.

Hnízdo s vajíčky
Staré noviny, popsané papíry, pomůcky na malování (dle uvážení), překážky.
Vytvořte dráhu pro děti (ať už překážkovou nebo rychlostní), po které budou přepravovat vyrobené hnízdo. Je možná také práce ve skupinách, kdy si děti hnízdo předávají
(jako štafetový kolík) po uběhnutí/zdolání určité dráhy. Vytvořte ze starých novin
hnízdo a do něho vajíčka.
Diskutujte s dětmi o hnízdech kachen a jiných ptáků. K čemu vlastně hnízda slouží?
Viděly již nějaká hnízda, případně spadlá hnízda? Co v takovém případě dělaly? A jak je
to s hnízdy kukaček?

Kachna a ostatní zachránci
Vytištěný pracovní list č. 3, potřeby na malování, nůžky.
„Na vybarvení a vystřižení čekají další hrdinové z příběhu – kachna Klapačka, strakapoud, moták pochop a žluna Jana.“
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Domek v kufru
Zvířecí dálnice
Papír (velikost dle uvážení), potřeby na malování.
„Nakresli podle svých představ zvířecí dálnici a na ní aspoň šest zvířátek.“
Povídejte si s dětmi o namalovaných obrázcích. Jak se jim obrázky malovaly? Podle
čeho vybíraly, která zvířátka namalují? Co o těch zvířátkách vědí? A odkud kam jejich
dálnice vede?

Krmelec nebo ptačí budka
Papír (velikost dle uvážení), potřeby na malování.
„Nakresli krmelec nebo ptačí krmítko a nějaké zvířátko, které si tam zrovna na něčem
dobrém pochutnává.“
Vyrazte s dětmi na procházku do lesa a zkuste najít krmelec nebo ptačí budky na
stromech.

Kachna a ostatní zachránci
Vytištěný pracovní list č. 4, potřeby na malování, nůžky.
„Zdá se, že myšák Očko a veverka Věrka mají nové kamarády. Pojďme si je vymalovat a
vystřihnout, ať mohou příběhem pokračovat s námi.“
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Myšák v říši divů
Přístroje usnadňující lidem život
Papír (velikost dle uvážení), potřeby na malování (dle uvážení).
„Namaluj co nejvíce přístrojů na elektřinu nebo baterky, které znáš. Rozhlédni se
kolem sebe, vzpomeň si na pomocníky v domácnosti nebo v životě, které používáš Ty,
Tvoji rodiče nebo třeba paní učitelka ve školce.“

Elektrická zásuvka a kabel
Co je provázek, který vede od různých přístrojů, jak se mu říká a k čemu slouží? A co je
podivná díra, která Alfonsovi způsobila zranění pracky? Jak se jí říká a k čemu slouží?
“Tomu provázku, který vede od elektrických přístrojů se říká kabel. Je to vlastně
izolovaný drát, kterým proudí elektřina, která zajistí, aby náš elektrický stroj fungoval.
Podivná díra: této díře se říká zásuvka, která slouží k připojení kabelu elektrického
přístroje. Po připojení začne protékat elektřina kabelem.”

Pomocníci
Vytištěný pracovní list č. 5, potřeby na malování, nůžky.
„Poznáš všechny spotřebiče nebo přístroje, které jsou na obrázcích a pomáhají nám v
životě? Vymaluj si je a vystřihni.”
Povídejte si s dětmi o tom, jaké spotřebiče nakreslily / případně jaké jsou na obrázcích
pexesa. K čemu slouží a jak lidem v životě pomáhají? Jaké jim přijdou nejdůležitější a
bez kterých se naopak dá obejít? Zažily už někdy, že elektřina nefungovala? Jak to
vypadalo a co se pak dělo? Co se v takových situacích dělá?
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Kdo pak to je?
Vytištěný pracovní list č. 6, potřeby na malování, nůžky.
„Vybarvi a vystřihni pány na obrázku.“
Čím se živí páni na obrázku? Dokážeš říct, co je náplní jejich práce? A kdy si nejvíc
důležitost jejich práce uvědomujeme my? Z jakého důvodu si myslíš, že jsou takto
oblečení? Na konci knihy najdete fotografie podobných situací, které dětem ukažte.
Páni na obrázku jsou odborníci, kteří se zabývají vším, co je spojené s elektřinou.
Zajišťují, aby elektrické zařízení fungovalo bezpečně a spolehlivě. Při poruše jsou to
právě tito lidé, kteří vše opraví a zajistí obnovení dodávky elektřiny. Poznáme to tím, že
nám budou svítit světla, půjde nám televize a tatínek nebude lamentovat.

Očko a Mína na klavíru
Klavír, piano.
„Jak si představujete, že zní, když Očko utíká před Mínou po klavíru? A jak rozezněla
klavír Mína? Zkuste to zahrát.“
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Zvířecí drakiáda
Létáme
„Už jste někdy vyráběli draka, abyste ho pak mohli pustit a on Vám létal nad hlavou?
Teď je na to ta pravá chvíle. A až budete mít hotovo, tak hurá ven a vyzkoušet, jak Váš
drak létá. Ale pozor - nezapomeňte být v co největší vzdálenosti od jakýchkoliv
sloupů s dráty vysokého napětí.“
Pokud není vhodné roční období na pouštění draka nebo je výroba příliš složitá, lze
jako alternativu zařadit nakreslení si draka dle představ nebo např. nakreslení sebe, jak
pouštím draka. Výrobu draka nebo nakreslení draka lze spojit s „dračí“ vernisáží nebo
podobnou soutěží jako v knížce – soutěží o nejkrásnějšího draka.
Všimly si děti někdy ve svém okolí vysokých sloupů, které vedou dráty? Co o nich vědí?
A setkaly se někdy s výrazem „mít dlouhé vedení“? Co to znamená?
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Prší a prší
Přeprava kočky po řece
Papír (velikost dle uvážení), potřeby na malování (dle uvážení).
„Veverka Věrka a Myšák Očko zvolili neběžný typ říční přepravy – cestují na hřbetě
kačera. Zkus namalovat, jak si tuto situaci představuješ, nebo zkus namalovat jiné
dopravní prostředky, kterými se dá cestovat po vodě nebo po souši.“
Povídejte si s dětmi o tom, jak se Myšák asi během plavby cítil. Jaké jsou oblíbené
dopravní prostředky dětí? Mají nějaký neoblíbený? Cestovaly někdy nějakým nevšedním dopravním prostředkem?
V případě, že máte tu možnost, vezměte děti na výlet nějakým zvláštním dopravním
prostředkem – třeba lodí, parníkem nebo starým vlakem.

Kočka Mína
Vytištěný pracovní list č. 7, potřeby na malování, nůžky.
„Poznáváš kočku na obrázku? To je přeci Mína, kterou hledá Očko s Věrkou! Vybarvi si
ji, vystřihni a přidej k ostatním hrdinům.“
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Zvláštní domeček
Výstražný trojúhelník
Papír, výtvarné potřeby.
„Namaluj výstražný trojúhelník tak, jak je zobrazen u informačního okénka.“
Povídejte si s dětmi o tom, k čemu výstražný trojúhelník slouží. Viděly jej už někde a
případně kde?
Povídání o dešti lze zařadit i bez předchozí aktivity (malování obrázku).

Co je výstražný trojúhelník
a k čemu slouží?
Bezpečnostní značka výstrahy, která
upozorňuje na přítomnost elektřiny.
Je umístěná všude tam, kde může hrozit úraz
elektrickým proudem.
Nepřibližujte se k těmto zařízením!
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Zachraň plyšáka
Lano (provaz/křída, příp. stuha/izolepa), překážky, které omezí přístup k plyšákovi
(fantazii se meze nekladou), plyšák dle vlastního výběru (může jich být klidně i víc),
malby výstražných trojúhelníků (nebo něco, co bude sloužit jako výstražný trojúhelník
a jeho poselství: „Nesahej“).
Umístěte plyšáka na nějaké místo (venku na zahradě nebo v přírodě či uvnitř budovy)
a vyznačte k němu pomocí lana/křídy cestu, na které budou různé překážky. Pro
podtržení důležitosti jít po vymezené cestě dejte na určitá místa za lano výstražné
trojúhelníky, které děti kreslily v předchozím úkolu, a které, jak již děti vědí, symbolizují
že se k nim nemají přibližovat. Úkolem dětí je se bezpečně dostat k plyšákovi, který se
zatoulal na nebezpečné místo, a po cestě se nedostat do ochranného pásma (1-2
metry průběr kruhu), které je označeno lanem/křídou a výstražnými trojúhelníky.
Úkolem dětí je dostat plyšáka pryč.
„Vaším úkolem je osvobodit plyšáka, který uvázl mezi elektrickým zařízením. Vše, na
čem je výstražný trojúhelník, je pod napětím, a okolo je ochranné pásmo označené
lanem/křídou, do kterého nemůžete vstoupit, jinak vypadnete. Dávejte na sebe pozor,
ať se k plyšákovi dostanete a bezpečně ho zavedete zpátky na začátek.“

Budova trafostanice
Vyrazte s dětmi na procházku a hledejte spolu trafostanice. Ukažte si je.
Jak poznat trafostanici? Fotografie příkladů trafostanic naleznete na konci knihy.
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Potopa
Podlaha je voda!
Matrace, deky, židle, pohovky, lavičky a podobné věci, po kterých děti mohou přeběhnout tak, aby se nedotkly země.
„Představte si, že podlaha je voda. Vaším úkolem je přeběhnout na druhou stranu tak,
abyste se nenamočili. Kdo se namočí, ten vypadává.“
Rozmístěte všechny potřeby tak, aby po nich bylo možné bezpečně proběhnout na
druhou stranu, aniž by se děti „utopily“. Fantazii se meze nekladou, vyzkoušejte jejich
schopnosti!

Jak vypadá potopa
Papír, výtvarné potřeby.
„Zkuste namalovat potopu, o které jsme se bavili nebo jste o ní někdy slyšeli.“
Slyšely jste už někdy něco o potopě? Co si pod tímto slovem představujete? Zažily jste
nějakou vy nebo vaši rodiče? Jak se dá potopě předejít? A víte, co je to a k čemu slouží
čerpadlo?
Vydejte se s dětmi na výlet k nějaké vodní nádrži nebo velké řece, kde je i vodní
elektrárna, aby se mohly podívat na to, jakou sílu má taková masa vody.
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Zvířecí nemocnice
Můj den s elektřinou
Jako pomůcku můžete využít obrázky s elektrickými přistroji nebo kresby
elektrických přístrojů, které děti vytvářely v šesté kapitole.
„Pojďme se pobavit o tom, jak každý den všichni používáme elektřinu. Třeba od chvíle,
kdy se ráno vzbudíte – kdy ji použijete vy (nebo vaši blízcí) poprvé? A kdy pak dále
v průběhu dne? Stalo se Vám už někdy, že jste celý den nevyužili žádný přístroj, který
by byl na elektřinu nebo baterky?“

Jak vypadá elektřina
Papír, výtvarné potřeby.
„Do této doby jsme se často bavili o elektřině a o tom, jak funguje. Jak ale vypadá?
Zkuste ji namalovat.“
Co je to elektřina/Jak funguje elektřina
Elektřinu si lze zjednodušeně představit jako protékající vodu ve vodovodním potrubí.
Rozdíl je v tom, že místo vodovodního potrubí jsou používány dráty, kterými neprotékají kapky vody, ale elektrony.

Zpíváme jako ptáci
Hlasivky, případně videa/nahrávky zvuků z internetu.
„V kapitole jsme četli o špačkovi, který napodobuje zvuky sanitky, když přilétá se
zraněným šnečkem do nemocnice. Jaké znáte zvuky, které vydávají další ptáčci?“
Spousta dalších se dá najít na internetu. Zvuky, které všichni známe – kukačka, sova,
holub, husa, kachna, vrána, krkavec apod.
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Záhada neviditelného bubáka
Bubák a blesk
Papír, výtvarné potřeby.
„Už jsme odhalili, kdo je neviditelný bubák. Zkuste namalovat bubáka s blesky, který
popálil zvířátka. “

Elektřina v nemocnici
„Jak pomáhá elektřina v nemocnici doktorům a pacientům?“
„Pojďme si říct jak elektřina slouží a pomáhá v lekařském prostředí. V této kapitole
jsme se dozvěděli o tom, že zachraňuje životy v nemocnici při použití defibrilátoru.
Povězte dětem, jak v nemocnici dále pomáhá například rentgen, dýchací přístroj, EKG,
dávkovač výživy, infúzní pumpa, digitální teploměr, čistička ovzduší, el. polohovatelné
lůžko, apod.
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Myšák učitelem
Plakát s pravidly
Papír (ideálně co největší formát, který máte k dispozici), psací potřeby, výtvarné
potřeby.
„Vezměte si papír a přepište pravidla z knihy. Nakreslete tato pravidla nebo jen
ozdobte papír – fantazii se meze nekladou!“

Myšák a pravidla elektřiny
Papír, potřeby na malování.
„Vzpomenete si, jak Myšák k jednotlivým pravidlům došel? Co po cestě viděl, slyšel,
jaké jeho zkušenosti nebo zkušenosti zvířátek vedly k vyvozeným pravidlům? Zkuste
každé pravidlo spojit se situací z knížky a pak situaci, která Vám přišla nejzajímavější,
namalovat.“
Je možné, aby se děti dohodly a každé malovalo jinou situaci. Poté lze pověsit
provázek a jednotlivé obrázky (situace z knížky) připevnit kolíčky. Děti tak ztvární
příběh z knížky a situace, na základě kterých, jednotlivá pravidla vznikla.

Zpíváme o elektřině - „Na blesk si pozor dej”
Hlasivky, nahrávka písně, noty. (Noty jsou součástí Doprovodného programu a skladba
je ke stažení na webu www.energetikadetem.cz/ke-stazeni).
„Pusťte si píseň o elektřině, pak se ji s dětmi naučte a sami si ji zpívejte. “
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