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

2. Nyní si najdi program nahrávání. Najdi si ikonu, kde je mikrofon. Měl sis zazpívat
písničku “Skákal pes”, zahraj si na pejska a místo slov použij haf haf haf a vyštěkej
písničku. 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

. Zpět na plochu se dostaneš šipkou vlevo.

3. Teď si zopakujeme malování. Najdi si na ploše ikonku s paletou a stiskni ji. Měl
jsi úkol kreslit s básničkou.
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.Jestli se ti to povedlo a jsi zpět na ploše, tak si najdi ikonku s obrázkem sovy, ta
vypadá takto a otevři ji. Po otevření se ti objeví různé obrázky a ty si vybereš ten s
domácími zvířaty. Potom vyzkoušej vše, co se ti nabízí. Poznávej, prohlížej,
nahrávej a zahraj si pexeso. Až skončíš hru, vrať se zpět na plochu pohlazením
lišty odspodu nahoru.

5. Dneska se seznámíš s novou relaxační hrou. Najdi si ikonu

. Pak si rozklikni

poslední obdélník podle vyznačení.

Nakonec si vybereš ikonu Magická zahrada.
Nyní si můžeš sám vytvořit relaxační hudbu postupným přidáváním nebo odebráním
znaků. Znaky jsou dole na ploše tabletu. Například si můžeš přidat ptačí zpěv, když
klikneš na ptáčka. Až budeš spokojený s hudbou, kterou jsi vytvořil, polož se na
postel nebo někam, kde to máš rád, a
poslechni si co jsi složil.

Přeji krásný zbytek týdne
Martina

