
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pripravte mu obľúbenú dobrotu 

Láska ide cez žalúdok. A či už je ocko milovníkom mäsa alebo sladkých dezertov, niečo dobré pod zub mu určite urobí radosť. 

Aby bol darček skutočne spoločný, zapojte do prípravy aj deti a vytvorte spoločne slávnostné menu pre ocina.  

Tipy na rýchle nepečené zákusky nájdete napríklad tu. 

 

2. Nakreslite mu obrázok 

Využite šikovnosť detí a nechajte ich nakresliť či namaľovať obrázok podľa ich fantázie na tému: „Náš ocino“ alebo „Naj zážitky 

s ocinom“. Použiť môžu aj rôzne nevšedné materiály – cestoviny, strukoviny, látky, gombičky, korálky, rastlinky, kamienky... 

Poprechádzajte sa v prírode alebo navštívte obchod s kreatívnymi potrebami a určite nazbierate dosť nápadov. A čo takto téma: 

„Tatino ako superhrdina“? 

 

3. Vyrobte mu vlastnoručný darček 

Bude to chcieť trochu kreativity a šikovných rúk, ale vlastnoručne vyrobený darček poteší snáď každého rodiča najviac. Dnes je 

dostupných množstvo kníh či internetových stránok s inšpiráciami, rýchlo tak nájdete niečo čo zvládnete vytvoriť s deťmi rôzneho 

veku. Môžete ockovi na výkres otlačiť svoje dlane či chodidlá, poskladať origami, namaľovať či napísať odkaz na tričko, 

vymodelovať sochu z hliny či plastelíny, napísať odkaz na hrnček (v obchode nájdete špeciálne fixky na keramiku), vytvoriť alebo 

ozdobiť organizér do kancelárie či dielne alebo pripraviť personalizované darčekové kupóny - vyberie si najskôr raňajky do 

postele, masáž nôh, umytie auta, venčenie psa, alebo poobednú kávu? Možností je mnoho – len si spomeňte, po čom túži a je 

hotovo! 

 

4. Fotoalbum či fotokoláž – sila spomienok 

Vyberte s deťmi zopár obľúbených rodinných fotografií s ocinom, vyvolajte ich a vytvorte z nich zaujímavý album ako darček. 

Zaspomínate si tak na veselé príhody a zážitky, vytvoríte príležitosť porozprávať sa o tom čo ocino pre všetkých v rodine robí a 

znamená. Vytvoríte spoločne krásny darček a ešte aj posilníte vzťah detí k otcovi. Ak by sa vám nápad s albumom nepozdával, 

môžete vytvoriť originálny kolážový obraz z fotografií, ktorý si môže obdarovaný zavesiť na stenu doma či v pracovni. Stačí 

zopár vystihujúcich fotiek z ocinovho života, lepidlo, veľký tvrdený papier, prípadne farbičky či fixky na popis či dokreslenie 

koláže. 

 

5. Natočte to! 

Pripravte a natočte s deťmi krátke video o tom, čo pre vás ocko znamená. Ak sú deti smelšie, pesnička či básnička budú bonusom. 

Opäť je to akcia dva v jednom! Zabavíte sa a posilníte vzájomné vzťahy i všímavosť detí na poklady, ktoré v rodine máte. 

AKO 

POTEŠIŤ 

OCINA? 

https://www.bajecnavareska.sk/10-najlepsich-receptov-na-jednoduche-rychle-nepecene-dezerty-z-ktorych-si-urcite-vyberiete/
https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/
https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/

