Záchrana princezny Amélie
Vzdělávací hodnoty
• Vyprávění příběhů
• Využití jazyka ke hře v rolích
• Využití představivosti a fantazie
• Poslouchání příběhů a reakce na ně
Doporučené materiály
• 9385 Scenérie
Slovní zásoba
Během aktivit se snažte využívat slova:
• hrad
• princezna
• rytíř
• záchrana
• štěstí
• pohádka
• věž
• hrad snů
Pochopení
Princezna Amélie je velmi smutná a zklamaná. Její otec rozhodl,
že si vezme někoho, koho nemá ráda. Miluje prince Richarda,
takže by z domova nejraději utekla! Proto ji král nechal uvěznit do
staré věže.
Jeden z dvořanů prince Richarda se doslechl o smutku princezny
Amélie a ihned se za ním vydal. Richard neváhal a jel zachránit
svoji milou.
Jak můžete pomoci princi Richardovi se záchranou Amélie?
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu

Konstrukce
• Ať děti navrhnou a postaví věž s princeznu Amélií. Existuje
způsob jak by mohl princ Richard Amélii zachránit?

Přemýšlení
• Diskutujte s dětmi o bezpečném způsobu záchrany princezny
Amélie z věže. Nezapomeňte na využití lana či liány.
• Hovořte s dětmi o tom, jak by mohl princ Richard dostat Amélii
z hradu co nejrychleji, bez vědomí krále. Ten by na oba
okamžitě poslal vojsko!
Pokračování
• Princ Richard s Amélií by se chtěli dostat co nejdále od krále a
vybudovat si svůj vlastní hrad snů. Ať jim děti pomohou
sen uskutečnit! Jak by měl hrad snů vypadat? Jaké by měl mít
funkce?
• Princ Richard s princeznou Amélií plánují svatbu. Už rozeslali
pozvánky a chystají obrovskou oslavu pro 100 hostů. Jak se
připravuje svatba?
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