VelKONocne
TVORENIE
Obrázkové příběhy
Milé deti,
Milé dě t i , vá že ní r odiče,
Tiež sa tešíte na Veľkú noc? Poďme sa na ňu spoločne pripraviť.
určitě rádi vymýšlíte a vyprávíte zajímavé příběhy, tak
Prinášam vám zábavné a jednoduché veľkonočné vystrihovačky, vďaka ktorým
jako já. Nebo si možná dokonce malujete vlastní komiksy
si môžete vyrobiť veselé jarné dekorácie.
a píšete vlastní knížky? Dnes si s obrázkovými příběhy
zkusíme trochu pohrát.

co BUdes POTREBOVat:
- papier

- žltú, oranžovú,
červenú a čiernu fixku
Pojďme
na to!
••-

lepidlo
Vytiskněte a vystřihněte si tyto čtyři obrázky.
chuť
a dobrú
náladu
:-) tak, jak jdou za sebou, a vyprávějte příběh,
Nyní tvoriť
je zkuste
seřadit
logicky
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:

ako na to

• Nakreslete si každý zvlášť nebo společně komiksový příběh
Vystrihni všetky tvary. Vyfarbi telíčka (kolieska) žltou alebo oranžovou fixkou,
alespoňi skrídelká.
pěti obrázky.
A říkejte,
co se
tam odehrálo.
rovnako
Zobáčiky
vyfarbi
červenou.
•Telíčka
Zakreslete
nějakou
vaši známou
oblíbenou
pohádku
prehni
na polovicu.
Podľa apredlohy
prilep
krídelká, zobáčik a oči domaľuj
nebo příběh
čiernou
fixkou.pomocí komiksových obrázků.
je hotovo! pomocí komiksových obrázků, co zajímavého
•A Zakreslete
se vám dneska stalo. Pochopí to ostatní jen podle toho komiksu?
Prajem ti príjemnú zábavu!
Přeji vám příjemnou zábavu s obrázkovými příběhy.
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