
obraz 66 x 38,8 cm

puzzle 67 x 32 cm

pexeso 20 párů 6,5 x 6,5 cm

obraz 50 x 70 cm pro interaktivní práci na magnetické tabuli

postavičky

posloupnost pohádek 22,6 x 16 cm

SOUBOR  POHÁDEK 4



Možnosti využití:
• Dramatizace pohádky.
• Skládání karet posloupností dle přidaného 
textu.
• Skládání obrázků puzzle (67x32cm). 
Obrazy mají po padesáti dílcích a jsou vyrobeny
tak, že každý dílek má své místo, na níž nelze 
vložit jiný dílek.
• Hra pexeso.
• Najdi rozdíly - u označených karet hledají děti 
určitý počet rozdílných prvků.
• Pojmenování postav vyskytujících se v jednot-
livých pohádkách.
• Napodobení zvuků zvířat - citoslovce.
• Popis titulního obrázku.
• Popletená pohádka - do posloupnosti pohádky
vmícháme i několik karet z jiné pohádky. 
Děti poté určí, které kartičky tam nepatří.
• Vyber správné postavy - zamícháme na mag. 
tabuli několik postav a předmětů ze dvou až tří 
pohádek (dle věku dětí) a děti vybírají správné 

postavy k sobě.
• Hra co chybí - vezmeme několik obrázků, 
obtížnost a množství podle věku.                                                                                     
Dětem dáme dobře prohlédnout, poté otočíme 
a zamícháme na ploše. Jeden obrázek 
odebereme a ostatní otočíme. Děti určují, 
který obrázek chybí. Totéž můžeme hrát na mag. 
tabuli bez otáčení.
• Pojmenování a posloupnost měsíců. 
Typické atributy daných měsíců a ročních 
období. 
      
Věřím že strávíte mnoho příjemných chvil 
s touto pomůckou, která se stane příjemným 
občasným společníkem při výuce ve Vaší škole.

Za autorský tým přejeme mnoho úspěchů.                                                                                                                                         

Jaroslav Hafera - autor
a Veronika Elsayed - Ilustrace.                                          

najdi 10 rozdílů

rozdíly mezi obr. 5 a 11

rozdíly mezi obr. 3 a 9

rozdíly mezi obr. 11 a 17

rozdíly mezi obr. 9 a 15 rozdíly mezi obr. 10 a 16

rozdíly mezi obr. 16 a 21rozdíly mezi obr. 7 a 13 rozdíly mezi obr. 13 a 19

rozdíly mezi obr. 6 a 12 rozdíly mezi obr. 12 a 18

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Po úspěchu předcházejících tří souborů vám 
nyní předkládáme čtvrtou sadu oblíbených 
pohádek.

Do čtvrté sady jsme zařadili pohádky o které si 
nejvíce píšete a projevujete zájem při osobních 
konzultacích s našimi obchodními zástupci.                                                                                                       

Soubor pohádek 4 obsahuje tyto pohádky:
• O koblížkovi
• Šípková Růženka
• O dvanácti měsíčkách

Oproti třetímu souboru jsme na vaše přání 
přidali ke každé pohádce obraz pro interaktivní 
práci na magnetické tabuli.
(doplňování postav přímo do obrazu) 
Druhou změnou je změna v materiálu puzzle, 
nyní jsou také na plastu (tl. 2mm.).

rozdíly mezi obr. 7 a 8 rozdíly mezi obr. 9 a 10 rozdíly mezi obr. 11 a 12


