Milí rodiče, prosím vás o pomoc, zda byste mohli přidat dětem na dětskou plochu
novou hru Lípa Land. Najděte ikonu s žirafou
neboli DĚTSKÝ KOUTEK. Po
zapnutí dětského koutku klikněte na ploše vpravo dole na RODIČOVSKOU
KONTROLU. Bude to chtít pin (1111). Zde si najděte na pravé straně SPRÁVU
APLIKACÍ a vyhledejte aplikaci . Označte hru kliknutím. Šipkou zpět se dostanete na
dětskou plochu. Pokud jste to udělali správně, objeví se na dětské ploše ikona

s nápisem LÍPA LAND. Děkuji za spolupráci.

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. Za úkol jsi měl zalévat kytičku. Tak tu kytičku vyfoť.
(JEN POZOR NEZAPOMEŃ, ŽE TABLET JE VELMI KŘEHKÝ, TAK AŤ TI
NESPADNE NA ZEM) Fotit umíš, je to to modré okénko. A teď stiskni otočení
kamery (šipky vpravo nahoře)

a vyfoť sám sebe s kytičkou.Zpátky na plochu

se dostaneš stisknutím šipky vlevo dole.

3. Nyní si najdi program nahrávání. Najdi si ikonu, kde je mikrofon. Nauč se básničku
“Ťuká, ťuká deštík” .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 čárkama
dostaneš šipkou vlevo.

. Zpět na plochu se

4. Teď si zopakuješ malování. Najdi si na ploše ikonku s paletou a stiskni ji. Tvůj
úkol je namalovat duhu. 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.

5. Dneska se seznámíš s novou aplikací, najdi si ikonu
.Pak
se ti objeví modré 4 obdélníky, ty si vybereš ten, který jsem ti zakroužkovala,

posuneš plochu nahoru a objeví se ti hry Piráti, vybereš si ikonu
a
začneš hrát. Tvým úkolem je sbírat odpadky z moře. Musíš počkat, až naběrák
namíří na odpadky a klikneš na námořníka a ten odpad vybere z moře.

6. Jestli tě hra bavila, popros sourozence nebo někoho dospělého a můžete si spolu

zahrát soutěž, kdo nasbírá více odpadků. Musíš jen kliknout na ikonu
hrajte. Pozor, ať nechytneš rybu.
Vyhrává ten z vás, kdo nasbírá nejvíce odpadků.

Doufám, že tě hry bavily, krásný týden.
Martina
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