





Vyber si náhodně 5 modrých
kartiček CZ, slova přelož
a ke každému vymysli
3 vhodná přídavná jména.
Nedaří se? Pak zůstaň
2 kola odpočívat.

Vyber si náhodně 5 modrých
kartiček CZ, slova přelož
a použij v krátkém popisu bytu
na obrázku. Jako odměnu
za velkou námahu si skoč
odpočinout do dívčího pokoje .



Najdeš, kde všude jsou pavouci?
Pokud správně pojmenuješ
3 místa, kde se pavouci vyskytují,
můžeš přejít o 5 polí dopředu.

Ukaž kočce, kde všude v bytě
lze sedět nebo ležet, a pojmenuj
nejméně 4 kusy nábytku
vhodného k odpočinku. Neumíš
úkol splnit? Tak se 3 kola raď
s kočičkou o nejlepších místech
k odpočinku.


Vyber si náhodně 3 modré kartičky
s cizí vlajkou. Vzpomeň si, zda máš
tyto předměty doma, a popiš je.
Pokud se ti popis nedaří, hledej
radu v knihovně .

CÍL


Poraď klukovi, co všechno si má
rychle uklidit, než do jeho pokoje
nakoukne máma. Pokud mu
nepomůžeš, utíkej do kuchyně 
pozdržet maminku.





Najdi v domě nejméně 4 zvířata
a popiš místa, kde se nacházejí.
Nedaří se? Pak 2 kola přemlouvej
psa, ať ti pomůže hledat.

Kde všude bydlí myšky?
Pojmenuješ-li správně 4 místa
jejich pobytu, můžeš přejít
o 10 polí dopředu.


Požádej tatínka, aby zkontroloval,
zda fungují všechna vysílací
zařízení a výpočetní technika
v domě. Pokud se ti podaří najít
a pojmenovat 5 těchto zařízení,
můžeš si odpočinout na křesle
v obýváku .





Připomeň slečně, co všechno
má v koupelně přeleštit, jinak
jí pomoz vynést odpadkový koš
na START.



Prohlédni si modré kartičky
CZ a vyber z nich místa, kde
můžeš najít jídlo. Slova přelož.
Vyjmenuješ-li víc než 4 místa,
uveleb se k jídelnímu stolu .

Poraď klukovi, které předměty
na polici musí otřít. Vrať se
do kuchyně  a pomáhej
mamince, pokud se ti nepodaří
pojmenovat víc než 4 předměty.


Prohlédni si modré kartičky CZ
a vyber z nich alespoň 4 věci,
kde se obvykle vyskytuje voda.
Slova přelož a použij ve větách.
Podařilo se? Pak se skoč svlažit
do koupelny .



Prohlédni si modré kartičky CZ
a vyber z nich předměty, které
ti mohou pomoci při vzdělávání.
Pokud se ti nepodaří přeložit
víc než 3 názvy, zůstaň 2 kola
relaxovat.



Najdi, kolik je v bytě stolů,
a popiš je. Pokud se ti úkol podaří
splnit, osvěž se v koupelně .

Pochval mamince nejméně
3 kuchyňské přístroje, jinak
zůstaneš 2 kola drhnout připálený
sporák.
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