1. Ujisti se, že máš zapnutý svůj dětský
koutek. Pokud ne, tak si stiskni
obrázek se žirafou a tak se ti zapne.

2. Nejprve si zopakuj focení. Najdi okénko, kde
kouká oko – vypadá takto. Pokud se to povedlo,
tak si vyfoť, co máš nejraději. Fotit umíš, je to to modré okénko.
A teď stiskni otočení kamery (šipky vpravo nahoře) a vyfoť sám sebe.
Zpátky na plochu se dostaneš stisknutím šipky vlevo dole.
3. Teď si zopakujeme malování. Najdi si na ploše ikonku s paletou a stiskni
ji. Namaluj si velikonoční vajíčka a různě si je ozdob. Nezapomeň, že
barvičky máš na levé straně. Pokud si chceš vybrat jinou barvu, uděláš to
posouváním barviček nahoru a dolů. Jestli se ti to nepovedlo, máš dole
gumu, tak na ni ťukni a můžeš vymazat, co se ti nepovedlo. Aby jsi mohl
znova malovat, tak musíš vybrat znovu štětec, pastelku nebo fix. Když už máš
obrázek hotový a líbí se ti, vyfoť si obrázek. Máš nahoře vpravo ikonku foto. Z
malování se vrátíš na plochu stejně jako v předchozí aplikaci foceni (šipkou vlevo
dole).
4. Když jsi teď zase na ploše, rozklikni si novou ikonku se sovou. Ťukni na barvy a
vyzkoušej si všechno, co ti tato hra nabízí. Poznej barvičky, poslouchej a nahrávej.
Nakonec si zahraj barvičkové pexeso. Zpět na plochu se dostaneš, když pohladíš
tablet od dolní lišty nahoru. Objeví se ti kolečko, na to ťukni a jsi zpět na ploše.
5. Nakonec asi trochu zábavy. Velikonoce se blíží a tak i tady si můžeš
udělat malé velikonoční zdobení. Najdi si ikonku s ptákem a s vajíčkem
(vypadá takto) a jmenuje se Velikonoční zdobení. Pozor, ikonka je až na
druhé ploše. Na ikonku klepni a počkej, až se to nahraje a pak ťukni na
ikonku vpravo dole, kde je šipka a start.
Teď si vyber vajíčko a ozdob si jej. Máš napravo různé barvičky, tak si vyber, co by
se ti líbilo. Další zdobení se vždy posouvá šipkou vpravo nahoře. Šipkou vlevo se
můžeš vrátit zpět. Pokud máš vajíčko hotové, pak si můžeš vybrat, zda chceš
ozdobit košík nebo legrační kuřátko. Pokud máš hotovo, tak si pohlaď od spoda
nahoru tablet. Až se ti objeví kolečko, to stiskni a dostaneš se na plochu.

Teď už si můžeš vybrat hru jakou máš rád.
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