NÁJDI 10 ROZDIELOV
5+
milí r odič i a , milé de t i ,
prec v ič te si so mnou pozor nos ť pr i hľ ad aní rozdielov na veselých
obrá zkoch . P r iná šam vám hneď t r i nara z a k nim t iež rozprávkové
rozprávanie. S obrá zk ami sa môže te ď alej bav iť v y mýš ľ aním ď al š ích
pr íbehov a s pie vaním pes nič iek . Nechajte sa zav ies ť do s ve ta piráta
z vaného Veľ k á tlapa, k par te k amarátov pr i le t nom táborák u a do s ve ta
knihomoľ k y Mic i.
Prajem vám príjemnú zábavu
a chvíľ ky plné fantázie
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PIRÁT VELKÁ TLAPA
Silný a nebojácny medveď Veľká tlapa brázdi so svojimi kamarátmi hlboké vody oceánov krížom krážom po celý svoj život. Ide z neho strach
a hrôza, keď ho človek okom zahliadne. Kto ho však mal možnosť poznať bližšie zistil, že v jadre je to medveď dobrák. To sa však nepošťastí
každému, pretože kto chce byť s medveďom kamarát, musí najskôr splniť
úlohu, ktorú medveď Veľká tlapa pripravil.

Nájdi 10 rozdielov medzi prvým a druhým obrázkom. Dokážeš to? Určite áno! Čo myslíš, kam sa asi
práve medveď Veľká tlapa a jeho posádka plavia?
Skús príbeh vymyslieť a prerozprávať.

Táborák
Čoskoro príde leto a to je čas teplých večerov a priateľských posedení
v prírode pri táboráku. Naša partia z obrázkov sú starí dobrí priatelia
už mnoho rokov. Každý rok sa takto schádzajú, aby si porozprávali, čo je
u nich nového. Večer si náramne užívajú, a keďže sob vie pekne hrať na
gitare, spestrujú si posedenie veselými pesničkami.

Poriadne si všetky zvieratká prehliadni a skús
prísť na to, akú pesničku má každé zo zvieratiek
asi najradšej. Vedel/a by si ju tiež zaspievať? Skús
to! A keď už budeš v tom pátraní, nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami.

KNIHOMOLKA MICA
Naša mačka Mica je vášnivá čitateľka. Preto jej hovoríme Mica knihomoľka.
Ona sa vždy naoko hnevá. Fúziky jej rýchlo kmitajú sem a tam a chvostíkom praská, len to sviští. Ale vie, že to nemyslím zle. Najradšej číta popoludní, keď už má všetku prácu hotovú. To si uvarí lahodný čaj a uvelebí sa
vo svojom obľúbenom kresle, otvorí rozčítanú knihu a ponorí sa do čítania.
Niekedy tak hlboko, že pri čítaní zaspí! To sa stalo zrovna nedávno, mala
zvláštny sen. Zdalo sa jej, že veci okolo nej sa nejak zvláštne zmenili.

Nájdeš 10 rozdielov?

