Sergej a Hai Anh jsou dnes poprvé ve školce. Přemýšlej, jak se asi cítí,
když jsou poprvé mezi dětmi, které neznají? Zažil/a jsi někdy podobnou situaci?
Jaké to pro tebe bylo? Co by ti v tu chvíli pomohlo, aby ses cítil/a lépe?
Co Sergejovi a Hai Anh řekneš, abys jim pomohl/a?
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"Metropole všech"

Do rámečku napiš své jméno, s psaním ti pomůže dospělý.
Nakresli se. Jakou máš barvu vlasů a očí? Oblékni se do svých oblíbených barev.
S čím si nejraději hraješ? Dokresli si do ruky svou oblíbenou hračku.

Co je super na místě, kde žiješ? Co se ti nelíbí na místě, kde žiješ?
Znáš ještě jiná města nebo vesnice?

Do rámečku dole na skříňce můžeš dokreslit někoho,
kdo je pro tebe důležitý, ale dlouho jsi ho neviděl/a.
S kým si nejraději povídáš? Po kom se ti někdy stýská?
Jaké to je, když se s ním pak setkáš?
Představ si, že jsi u sebe doma. Nakresli ke stolu ty, kteří
se o tebe často starají. Nakresli na stůl do talířků své
oblíbené jídlo. Pokojíček si můžeš domalovat, aby vypadal
opravdu jako u tebe doma.

Dokresli své kamarády ze školky, z kterými si rád/a hraješ.
Můžeš přikreslit další postavy kamarádů a kamarádek.

Do rámečku nakresli svou oblíbenou postavu z pohádky nebo hrdinu z filmu.
Můžeš namalovat něco, co je pro postavu typické.
Do druhého rámečku nakresli obrázek z tvé oblíbené knihy nebo scénu z oblíbeného filmu.
Kým chceš být až budeš velký/á? Odpověď namaluj do třetího rámečku.
Co rád/a děláš? Kam rád chodíš na procházky? Co tě baví, to vymaluj pastelkami.
Dolu pod obrázky můžeš dokreslit další tvé oblíbené činnosti.

