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

2. 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).

3.

Nyní si najdi program nahrávání. Najdi si ikonu, kde je mikrofon. Nauč se
velikonoční koledu a nahraj ji .Vpravo uprostřed je červený puntík
ho a začneš se nahrávat.Pokud jsi hotový s nahráváním, tak místo

,stiskni

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
plochu se dostaneš šipkou vlevo.

. Zpět na

4. 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.

5. 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 klikni 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.
Přeji ti krásné Velikonoce.
Martina

