1.

1. Červený bubínek je v prostřední poličce vlevo.

2. Dole uprostřed stojí kolotoč, který má zelenou střechu.
3.V horní poličce uprostřed je žlutá ryba.
4. Vpravo vedle kolotoče leží žlutozelený míč.
5. Vlevo vedle ryby stojí modré auto.
6. Pod bubínkem sedí panenka s
červenými šatičkami.
7.Nad míčem je modrozelená raketa.
8. Mezi bubínkem a raketou je glóbus.
9. Nad raketou stojí žlutý budík.

2.

1. Žlutý bubínek je vpravo dole.

2. Barevný kolotoč je v prostřední řadě vlevo.
3. Vlevo dole je zelená ryba.
4. Červenomodrý míč leží vedle kolotoče.
5.Zelené auto stojí uprostřed nahoře.
6. Hnědovlasá panenka sedí mezi rybou a bubínkem.
7. Červená raketa je nalevo od auta.
8.Modrý glóbus je vedle míče.
9. Vedle auta a nad glóbusem je položený budík.

3.

1. Žlutozelený bubínek leží vpravo dole.
2. Červený kolotoč je vpravo nahoře..
3. Bílá ryba leží vlevo dole.
4. Fialovočervený míč je vlevo od bubínku.
5.Růžové auto stojí vlevo nahoře.

6. Panenka s růžovými botičkami sedí pod bubínkem.
7. Modrá raketa je pod kolotočem.
8. Glóbus stojí mezi autem a kolotočem.
9 Žlutý budík je vpravo dole.

4.

1. Modrý bubínek stojí vpravo dole.
2. Žlutý kolotoč je v prostřední řadě vlevo.
3. Červená ryba je uprostřed nahoře.
4. Barevný míč leží vedle bubínku.
5. Oranžové auto je vpravo od ryby.
6. Panenka sedí ve spodní řadě.
7. Žlutá raketa stojí vedle kolotoče.
8. Glóbus je vedle ryby a nad kolotočem.
9. Červený budík stojí pod autem.

5.

1. Zelený bubínek stojí dole uprostřed.
2. Modrý kolotoč je položený vlevo nahoře.
3. Oranžová ryba leží vpravo dole.
4. Modrozelený míč je vpravo uprostřed.
5. Černé auto je pod kolotočem.
6. Zrzavá panenka sedí vlevo dole.
7. Červená raketa stojí pod míčem.
8. Modrý glóbus je mezi autem a míčem.
9. Zelený budík je mezi kolotočem a raketou.

6.

1. Hnědý bubínek stojí v prostřední řadě vpravo.
2. Červenomodrý kolotoč je uprostřed.
3. Oranžová ryba je pod bubínkem.
4. Bíločerný míč leží vlevo nahoře.
5. Fialové auto stojí vlevo dole.
6. Blonďatá panenka sedí vpravo nahoře.
7. Hnědá raketa stojí mezi autem a rybou.
8. Červený glóbus stojí vedle kolotoče.
9. Žlutý budík stojí nad kolotočem a vedle míče.

7.

1. Fialový bubínek je vlevo dole.

2. Modročervený kolotoč je položený uprostřed nahoře.
3. Oranžová ryba leží nad bubínkem.
4. Žlutý míč leží nad rybou.
5. Bílé auto stojí vedle ryby.
6. Panenka s modrými šaty sedí vpravo nahoře.
7. Černá raketa stojí pod autem.
8. Žlutý glóbus stojí vedle rakety.
9.Budík s modrými ručičkami stojí mezi panenkou a glóbusem.

8.

1. Modrý bubínek je v prostřední řadě vpravo.
2. Oranžový kolotoč je vlevo dole.
3. Červená ryba leží vpravo nahoře.
4. Zelenožlutý míč je vedle kolotoče.
5. Červenobílé auto je vedle ryby.
6. Krásná panenka je pod bubínkem.
7. Modrá raketa stojí v prostřední řadě vlevo.
8. Zelenomodrý glóbus je nad raketou.
9. Fialový budík je uprostřed.

9.

1. Zelenomodrý bubínek je vpravo nahoře.
2. Žlutý kolotoč stojí vlevo dole.
3.Bíložlutá ryba je nad kolotočem.
4. Červený míč leží v prostřední řadě vpravo.
5. Šedé auto je zaparkované nahoře uprostřed.
6. Zeleně oblečená panenka sedí pod autem.
7. Bílá raketa s červenou špičkou stojí nad rybou.
8. Barevný glóbus je vpravo dole.
9. Zelený budík je mezi kolotočem a glóbusem.

10.
1. Červeno žlutý bubínek stojí uprostřed nahoře.
2. Kolotoč je v prostřední řadě vpravo.
3. Zelenožlutá ryba leží vlevo dole.
4. Modrožlutý míč leží v prostřední řadě vlevo.
5. Modrozelené auto stojí pod kolotočem.
6. Panenka s hnědými vlasy sedí mezi míčem a kolotočem.
7. Červená raketa se žlutou špičkou stojí nad kolotočem.
8. Glóbus je vedle bubínku.
9. Barevný budík stojí mezi rybou a autem.

1.
2.
3.
4.

Rybu, která pluje doprava zakroužkuj zeleně.
Rybu, která pluje doleva zakroužkuj červeně..
Rybu, která pluje dolu zakroužkuj modře.
Rybu, která pluje nahoru zakroužkuj žlutě.

1. Letadlo, které letí doprava zakroužkuj zeleně.
2.Letadlo, které letí doleva zakroužkuj červeně..
3.Letadlo, které letí dolu zakroužkuj modře.
4.Letadlo, které letí nahoru zakroužkuj žlutě.

1. Ježka, který jde doprava zakroužkuj zeleně.
2.Ježka, který jde doleva zakroužkuj červeně..
3. Ježka, který jde dolu zakroužkuj modře.
4.Ježka, který jde nahoru zakroužkuj žlutě.

1. Zajíčka, který kouká doprava zakroužkuj zeleně.
2. Zajíčka, který kouká doleva zakroužkuj červeně..
3. Zajíčka, který kouká dolu zakroužkuj modře.
4. Zajíčka, který kouká nahoru zakroužkuj žlutě.

