
1. Nakresli (a 
vyfarbi) na 

papierik 
srdiečka 

a rozdaj ich 
členom rodiny. 
Nezabudni na 

seba.

2. Kto ťa 
naposledy 
rozosmial? 
Objím ho.

11. Kto ťa 
naposledy 

potešil? 
Usmej sa na 

neho.

4. Kto ťa 
naposledy objal? 
Povedz ľúbim ťa.

5. Dnes prichystáš 
členom tvojej 

rodiny večeru –
napríklad chlebík 

s maslom 
a džemom, alebo 
zeleninou, alebo 

urob (s pomocou) 

6. Vyber jednu 
svoju obľúbenú 

pieseň na ktorú si 
všetci 

zatancujete.

9. Opýtaj sa, kto 
by dnes 

potreboval tvoju 
pomoc a pomôž.

12.  1 kolo stoj. 
Každému kto je 

teraz s tebou 
povedz: Veľmi ti 

to pristane. 

10. Choď o dve 
políčka dozadu a 

splň úlohu. 
Pochváľ sa, v čom 
si dobrý, čo ti ide 

najlepšie.

8. Kto sa na teba 
naposledy 

usmial? Povedz 
mám ťa rád.

3. Opýtaj sa 
každého aká je 
jeho obľúbená 
farba a nakresli 

mu takú kvetinku 
a daruj mu ju.

7. Choď o jedno 
políčko dopredu 

a splň úlohu. 
Každému kto 
s tebou hrá 

povedz: Prajem ti 
krásny deň. 
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13. Kto ti 
naposledy 

povedal ľúbim 
ťa? Objím ho.

14.   2 kolá 
stoj. Každému 

kto je teraz 
s tebou 
povedz: 
Vyzeráš 
skvele.

16. Choď o jedno 
políčko dozadu a 
splň úlohu. Každý 
kto s tebou hrá ti 

povie: Som na 
teba hrdý / hrdá. 

18. Choď o dve 
políčka dopredu 

a splň úlohu. 
Každý kto s tebou 

hrá ti povie: 
Prajem ti krásny 

deň. 

17. Poznáš 
pesničku, kde sa 
nachádza slovo 
Ľúbim ťa, alebo 

láska? Skús 
zaspievať. 

Ostatní sa môžu 

15. Nakresli 
a vyfarbi na 

papierik slniečka 
a rozdaj ich 

členom tvojej 
rodiny. Nezabudni 

na seba.

22. Choď o tri 
políčka dozadu a 
splň úlohu. Každý 
kto s tebou hrá ti 

povie: Som 
šťastný/á, že ťa 

mám. 

23. Choď na číslo 
20, splň úlohu 

a hádž ešte raz. 

24. Každému 
povedz: Bola to 

skvelá hra, 
ďakujem ti, že si 

tu so mnou 
a choď rovno do 

cieľa. 

19. Kto ti 
naposledy 
pomohol?
Objím ho.

20. Na každého 
sa usmej 

a povedz ľúbim 
ťa.

21. Choď o tri 
políčka dopredu. 
Dnes, alebo zajtra 

prichystáš každému 
dezert (s pomocou 
rodičov): banány 

v piškótach obalené 
čokoládou. 
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