
Milé deti, 

napriek tomu, že je vonku často veľmi mokro, veľmi 
rád chodím vonku na prechádzky, vždy tam totiž niečo 
zaujímavé objavím. Zrovna ako nedávno. Poriadne som sa 
obliekol, nasadil teplú čapicu a šál, do batôžka som si vzal 
termosku s teplým čajom, desiatu a vyrazil som na výlet. Chodil 
som po lese, okolo poľa a tiež som navštívil jedno malé hospodárstvo. 
Všade ležal čerstvo napadaný sneh a ja som obdivoval tamojšie zvieratká. Boli moc milé, 
pekne sme sa spoločne porozprávali. To viete, v zime je i zvieratkám dlhá chvíľa, 
a tak radi využijú každú príležitosť k rozptýleniu! :)
Všimol som si, že v snehu po nich zostávajú zaujímavé stopy. Zakreslil som si ich 
do zošita a poznačil, ktorá stopa ku ktorému zvieratku patrí. A ako je mojim zvykom, 
hneď po návrate domov som pre vás pripravil ďalšiu zábavnú aktivitu – STOPOVACIE 
PEXESO. Vďaka nemu sa naučíte rozpoznať, k akému zvieratku ktoré stopy 
v snehu patria. Až znovu napadne sneh, neváhajte a tiež sa vydajte von. 
Čerstvý vzduch vám, deti, urobí moc dobre a budete si môcť svoje stopovacie
zručnosti sami vyskúšať!

Čo budete potrebovať:

Ako na to:
Všetky karty si vytlačte, vystrihnite, môžete si ich tiež zalaminovať. Spoločne 
s rodičmi si zvieratká a ich stopy pozorne podľa predlohy prehliadnite a pokúste 
sa ich zapamätať. Potom sa už môžete pustiť do hrania pexesa. Hľadáte 
správne dvojice – zvieratko a k nemu odpovedajúce stopy. Keď dohráte, môžete 
v hre pokračovať tak, že budete priraďovať zvieratká na miesto, kde žijú 
– na statku alebo v lese?

Prajem vám super stopovanie!

S kvidom na stope 4+
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. 

Váš Kvído
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