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 udělat pokus s vajíčkem. Pokus po dnech
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 vajíčkem. Zpátky na plochu se

dostaneš stisknutím šipky vlevo dole.

3. Dneska se seznámíš s novou hrou, najdi si ikonu
.Pak se ti objeví 4 modré
obdélníky, ty si vybereš ten, který jsem ti zakroužkovala. Teď si najdi ikonu s
papouškem
a klikni ni. Ve hře máš vyplnit barvou vajíčko. Barvu vybereš
jakou chce papoušek. Když vybereš správné barvy, vylíhne se ti malý papoušek.

4. Teď si zopakuješ malování. Najdi si na ploše ikonku s paletou a stiskni ji. Tvůj
úkol je namalovat zvířátko, které bylo v pohádce “ Komu patří vajíčko” .
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.Teď si zapni aplikaci s holčičkou, najdi hru s delfínem a klikni na obrázek. Začni
hrát hru. Tentokrát je to pexeso. Až hru dohraješ, vrať se zpět na plochu. Na plochu
se dostaneš pohlazením dolní lišty tabletu směrem nahoru. Objeví se ti kolečko O a
to stihneš.

6. Nakonec si zahraješ hru Frnky Frnk. Najdi si aplikaci s ptáčkem a klikni na ni.
Pak si klikni na bílý obrázek s nápisem frnk do hry. Vyber si úroveň.Tvůj úkol
bude vybrat si ptáčka a doletět s mláďaty do cíle. Lítáš za pomocí svého prstu na
ploše tabletu. Kde je tvůj prst, v takové výšce letíš. Pozor nezapomeň na
mláďátka, ty musíš vyzvednout po cestě k cíli. Pokud se ti to povedlo, vyber si
další úroveň. Vyber si a poznej dalšího ptáčka a vyzkoušej těžší cestu. Zpět na
plochu se dostaneš pohlazením dolní lišty tabletu směrem nahoru. Objeví se ti
kolečko O a to stiskneš.

Přeji ti krásný týden, snad se brzy uvidíme
Martina

