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

2. Najdi aplikaci Focení. Pokud se to povedlo, tak budeš mít úkol: Půjdeš s
maminkou nebo s tatínkem na procházku nebo na zahradu a najdeš první
jarní kytičky, které sluníčko vytáhlo ze země svymi paprsky. (JEN POZOR
NEZAPOMEŃ, ŽE TABLET JE VELMI KŘEHKÝ, TAK AŤ TI NESPADNE NA
ZEM) Fotit umíš, je to to modré okénko. Zpátky na plochu se dostaneš
stisknutím šipky vlevo dole.

3. Teď si zopakuješ malování. Doufám, že jsi si pořádně prohlédl kytičky a teď
se je pokusíš nakreslit. Najdi si na ploše ikonku s paletou a stiskni ji.
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 šipkou vlevo
dole.

4. Nyní si najdi si program nahrávání. Najdi si ikonu, kde je mikrofon. Nauč
se básníčku :”Volám tě sluníčko”. Vpravo uprostřed je červený puntík
,stiskni ho a začneš se nahrávat.Pokud jsi hotový s nahráváním, tak
místo červeného puntíku se objeví zelený čtvereček
, stiskni ho
(čtvereček znamená “stop” nahrávání). Když si chceš poslechnout, co jsi
nahrál, zmáčkni zelený trojúhelník, vypadá takto

.Jestli chceš na chvíli

zastavit poslouchání, zmáčkneš pauzu, to je ikona se dvěma čárkami
Jestli jsi spokojený s nahráváním,
tak pusť nahrávku mamince. Zpět
na plochu se dostaneš šipkou
vlevo.

.

5. Nakonec si najdi na ploše ikonu se Šmoulou
Vyber si, jaký chceš být šmoula.

.

Najdi ikonu se šmoulou s kytičkou
a můžeš si zahrát hry.
Nezapomeň si vybrat obtížnost, zda chceš lehkou- zelenou činku, střednížlutou a nebo těžkou - červenou činku. Pokud ti naskočí reklama, popros
někoho z dospělého, aby ti reklamu zavřel a můžeš pokračovat dál ve hře.

Doufám, že tě to bavilo, přeji pěkný týden.
Martina

