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· BAREVNÉ

Jak si mohu hrát?

Snídaňky
Skládačka

Můj první obložený chlebíček

Je čas připravit tvůj první chlebíček. Rozlož si na stůl všechny součásti hry tak, 

aby byly dobře vidět. Zeptej se rodičů, jak se jednotlivé potraviny jmenují.  

Najdi si své oblíbené pečivo a vyber si 5 různých doplňků. Vytvoř chutný chlebíček 

a naservíruj ho na talířku, který najdeš v krabičce.

Hotový obložený chlebíček

Rozlož si na stůl všechny součásti hry tak, aby byly dobře vidět. Pak se podívej 

na některý z chlebíčků nakreslených na následujících stránkách a pokus se ho 

poskládat tak, aby vypadal stejně jako na obrázku. Hotový chlebíček opatrně 

polož na talířek. 

Dobrou chuť!

JÁ UŽ HRAJU



Chlebíček 1

horní polovina tvrdý sýr

salámový sýr

vnitřní strana

dolní polovina

2 poloviny housky:

světlý chléb s máslem

tmavý chlébtmavý chléb s máslem

světlý chléb

2× bylinkový sýr

2× sýrová roláda

6× vajíčko 2× cibule 4× rajče 4× okurka

2× bazalka 2× ředkvička

2× petržel 2× salát

Na následujících stránkách najdeš příklady pěti obložených chlebíčků.  

Zkus je poskládat. Pod chlebíčky jsou popisy několika her. Pozor: hra  
a chlebíček spolu nesouvisejí – jsou to samostatné úkoly. Dobrou zábavu!

V krabičce najdeš:
2 krajíčky chleba:          



HRA A: Zeptej se někoho z členů rodiny, na jaký chlebíček má chuť,  
a samostatně mu jej připrav. Chlebíček ozdob zeleninovými doplňky podle 
vlastní chuti.

Chlebíček 1



HRA B: Vezmi dva kousky pečiva a připrav dva úplně stejné chlebíčky  
s využitím 5 různých doplňků.

Chlebíček 3Chlebíček 2



HRA C: Zamysli se, jaký chlebíček by ti nejlépe chutnal na výletě.  
A teď si takový chlebíček připrav.

Chlebíček 3Chlebíček 2



Chlebíček 5Chlebíček 4
HRA D: Připrav chlebíček, na který použiješ jen samé kulaté doplňky.



Chlebíček 5Chlebíček 4
HRA E: Připrav chlebíček, na který nepoužiješ žádné doplňky červené barvy.
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SkládačkaPamatuj na to, že čím budou tvé chlebíčky hezčí, tím větší na ně budou mít všichni 

doma chuť.

Popovídej si s rodiči o tom, které suroviny jsou pro vás nejzdravější.

Hamburger
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