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Ahoj, 
pojď si se mnou skládat obrázky z magnetů různých 
situací, ve kterých se objevují moji kamarádi: 

Najdeš zde celkem 4 pozadí:

Jak na to? 
Máš tři možnosti skládání: 

1. Skládej sám/a podle předlohy
Vyber si jednu kartičku předlohy 
a podle toho, co vidíš na kartě, sestav 
z magnetů stejný obrázek. Vždy si 
předem vyber vhodné pozadí obrázku 
a zajisti ho 4 malými magnetky, aby pěkně drželo. Dospělý může 
zkontrolovat, zda se ti podařilo sestavit obrázek přesně podle vzoru. 

2. Skládej podle toho, co ti přečte nebo řekne dospělý
Dospělý ti pomalu a po částech přečte popis 
situace, která je na obrázku, ale obrázek ti 
neukáže. Tvým úkolem je sestavit obrázek 
z magnetů jen podle popisu. Případně ti 
ještě může dál radit, kdybys u něčeho váhal/a.

3. Skládej podle vlastní fantazie
Vymysli si vlastní situaci, sestav ji z magnetů  
a můžeš ji ostatním popsat. 

Přeji ti hodně zábavy při tvoření s magnetky.

Honzík s Terezkou  
si hrají na pláži u moře. 

Honzík má zelené plavkové kraťasy 

a plovací kruh. Terezka má růžové plavky 

a vedle ní vlevo leží nafukovací míč. 

Tvůj Kvído

Postavičky Terezky a Honzíka jsou na statických samolepkách pro 
mnohonásobné použití, aby na ně šlo snadno vrstvit oblečení. Pro jistotu 
je máš dvakrát, kdyby se ti někam ztratili. Pejsek Maxík je magnetický. 

Obrázky můžeš tvořit z těchto magnetů: 

Terezka Honzík

pes  
Maxík 

Je pro tebe připraveno celkem 16 
ilustrovaných kartiček se zadáním. 
Z jedné strany kartičky je obrázek, 
z druhé popis obrázku pro sestavování  
podle sluchové paměti. 

Honzík s Terezkou  
si hrají na pláži u moře. 

Honzík má zelené plavkové kraťasy 

a plovací kruh. Terezka má růžové plavky 

a vedle ní vlevo leží nafukovací míč. 


