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Ako sa môžem hrať?

Raňajky
Skladačka

Môj prvý obložený chlebíček

Je čas pripraviť svoj prvý chlebíček. Rozlož si na stôl všetky súčasti hry tak,  

aby ich bolo dobre vidieť. Opýtaj sa rodičov, ako sa jednotlivé potraviny nazývajú. 

Nájdi si svoje obľúbené pečivo a vyber si 5 rôznych doplnkov. Vytvor chutný 

chlebíček a naservíruj ho na tanieriku, ktorý nájdeš v škatuľke.

Hotový obložený chlebíček

Rozlož si na stôl všetky súčasti hry tak, aby ich bolo dobre vidieť. Potom sa pozri 

na niektorý z chlebíčkov nakreslených na nasledujúcich stránkach a pokús sa ho 

poskladať tak, aby vyzeral rovnako ako na obrázku. Hotový chlebíček opatrne 

polož na tanierik.

Dobrú chuť!

JA UŽ HRÁM



Chlebíček 1

horná polovica tvrdý syr

salámový syr

vnútorná strana

dolná polovica

2 polovice žemle:

svetlý chlieb s maslom

tmavý chliebtmavý chlieb s maslom

svetlý chlieb

2× bylinkový syr

2× syrová roláda

6× vajíčko 2× cibuľa 4× paradajka 4× uhorka

2× bazalka 2× reďkovka

2× petržlen 2× šalát

Na nasledujúcich stránkach nájdeš príklady piatich obložených chlebíčkov. 

Skús ich poskladať. Pod chlebíčkami sú popisy niekoľkých hier. Pozor: hra  

a chlebíček spolu nesúvisia – sú to samostatné úlohy. Dobrú zábavu!

V škatuľke nájdeš:
2 krajčeky chleba:          



HRA A: Opýtaj sa niekoho z členov rodiny, na aký chlebíček má chuť,  
a samostatne mu ho priprav. Chlebíček ozdob zeleninovými doplnkami podľa 
vlastnej chuti.

Chlebíček 1



HRA B: Vezmi dva kúsky pečiva a priprav dva úplne rovnaké chlebíčky  
s využitím 5 rôznych doplnkov.

Chlebíček 3Chlebíček 2



HRA C: Zamysli sa, aký chlebíček by ti najlepšie chutil na výlete.  
A teraz si taký chlebíček priprav.

Chlebíček 3Chlebíček 2



Chlebíček 5Chlebíček 4
HRA D: Priprav chlebíček, na ktorý použiješ len samé okrúhle doplnky.



Chlebíček 5Chlebíček 4
HRA E: Priprav chlebíček, na ktorý nepoužiješ žiadne doplnky červenej farby.
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Raňa
SkladačkaPamätaj na to, že čím budú tvoje chlebíčky krajšie, tým väčšiu na ne budú mať 

všetci doma chuť.

Porozprávaj sa s rodičmi o tom, ktoré suroviny sú pre vás najzdravšie.

Hamburger
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