
Milé deti, vážení rodičia,

určite radi vymýšľate a rozprávate zaujímavé príbehy, 
tak ako ja. Alebo si možno dokonca maľujete
vlastné komiksy a píšete vlastné knižky? 
Dnes sa s obrázkovými príbehmi skúsime trochu pohrať.

Poďme na to!

Tipy pre deti, ktoré už vedia písať:

• Vytlačte a vystrihnite si tieto štyri obrázky.

• Teraz ich skúste zoradiť logicky tak, ako idú za sebou, a rozprávajte príbeh, 
 ktorý sa tam odohral. Skúste povedať aspoň jednu celú vetu ku každému obrázku.

• Potom môže niekto z vás poradie obrázkov prehodiť. Bude príbeh aj tak dávať zmysel?
 Skúste ho spoločne vymyslieť.

• Nakreslite si ďalší vlastný obrázok, ktorý môžete vložiť do tejto rady štyroch obrázkov 
 a rozprávajte, čo sa ešte stalo. 

 

Ďalšie tipy na obrázkové príbehy:

OBRAzkove pribehy

• Napíšte ku každému obrázku aspoň jednu komiksovú bublinu 
 a nalepte si celý príbeh na papier.

• Napíšte celou vetou ku každému obrázku to, čo sa tam stalo.

• Nakreslite si každý zvlášť alebo spoločne komiksový príbeh 
 aspoň s piatimi obrázkami. A povedzte, čo sa tam odohralo.

• Zakreslíte nejakú vašu známu a obľúbenú rozprávku alebo 
 príbeh pomocou komiksových obrázkov.

• Zakreslite pomocou komiksových obrázkov, čo zaujímavého sa vám dnes stalo. 
 Pochopia to ostatní len podľa tohto komiksu?

Milé děti, vážení rodiče, 

určitě rádi vymýšlíte a vyprávíte zajímavé příběhy, tak 

jako já. Nebo si možná dokonce malujete vlastní komiksy 

a píšete vlastní knížky? Dnes si s obrázkovými příběhy 

zkusíme trochu pohrát. 

Pojďme na to!
• Vytiskněte a vystřihněte si tyto čtyři obrázky. 

• Nyní je zkuste seřadit logicky tak, jak jdou za sebou, a vyprávějte příběh, 

který se tam odehrál. Zkuste říci alespoň jednu celou větu ke každému obrázku.

• Poté může někdo z vás pořadí obrázku prohodit. Bude příběh stejně dávat smysl? 

Zkuste ho společně vymyslet. 

• Nakreslete si další vlastní obrázek, který můžete vložit do této řady čtyř obrázků, 

a vyprávějte, co se ještě stalo.

Tipy pro děti, které již umí psát: 
• Napište ke každému obrázku alespoň jednu komiksovou bublinu 

a nalepte si celý příběh na papír. 

• Napište celou větou ke každému obrázku to, co se tam stalo. 

 

Další tipy na obrázkové příběhy:
• Nakreslete si každý zvlášť nebo společně komiksový příběh 

alespoň s pěti obrázky. A říkejte, co se tam odehrálo. 

• Zakreslete nějakou vaši známou a oblíbenou pohádku 

nebo příběh pomocí komiksových obrázků. 

• Zakreslete pomocí komiksových obrázků, co zajímavého 

se vám dneska stalo. Pochopí to ostatní jen podle toho komiksu? 

Přeji vám příjemnou zábavu s obrázkovými příběhy. 
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Prajem vám príjemnú zábavu s obrázkovými príbehmi.




