P

ejsek myškám zamával
a vydal se směrem k zámku.
„To jsem zvědavý, za jak
dlouho se odtud vymotám,“ ptal
se sám sebe Baf, když dorazil na
okraj bludiště, které tvořily vysoké
keře a spletité cestičky. Bludiště
čeká na každého, kdo se chce
dostat až k zámku. Ten, kdo to tu
nezná, se může lehce ztratit. Baf
ale bloudil jen malou chvilku.

Dokážeš projít bludištěm v královských zahradách? Vezmi si obyčejnou tužku a zakresli cestu bludištěm.
K zámku vede ještě jedna cesta. Najdi ji a vybarvi červenou
Pak tuto cestu zvýrazni modrou pastelkou.
pastelkou. Která z těchto dvou cest je kratší? Červená, nebo modrá?
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U

zámku uviděl Baf čtyři
královské strážce. Každý
z nich držel v ruce kopí, na
kterém vlál prapor. Přecházeli přede
dveřmi. Bafovi se zdálo, že někoho
vyhlížejí. Jakmile jej uviděli, přiběhli
k němu a oznámili mu, že na něj
král čeká v trůnní síni. Nejmladší
strážce nabídl Bafovi, že ho tam
zavede. Nejstarší strážce otevřel
dveře a vpustil je do zámku.

Ozdob prapory, které jsou uvázány na kopích strážců. Nejmladšímu strážci nakresli na prapor slunce.
Nejstaršímu strážci nakresli mrak. Nejvyššímu strážci namaluj na prapor dva překřížené meče a nejtlustšímu
strážci nakresli cokoliv, co se ti líbí.
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N

ejmladší strážný vedl
Bafa širokými i úzkými
chodbičkami, až oba
dorazili do zlatem zdobené
chodby, která ústila do trůnního
sálu. Baf spolu se strážcem museli
jít velmi opatrně. Na chodbě si
totiž hrála koťata s klubíčky. Máma
kočka usnula na měkkém polštáři
a na malé neposedy nedávala
pozor. Baf se bál, aby koťátkům
nepřišlápl ocásek.

Podívej se na klubíčka, s nimiž si koťata hrají. Některá z nich nejsou dokreslená. Vezmi si pastelky
Spočítej, kolik koťátek a kolik klubíček je na obrázku.
Je klubíček
a klubíčka malých koťátek domaluj.
dost na to, aby si každé koťátko mohlo hrát s jedním?
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S

trážný otevřel dveře a Baf
vstoupil do místnosti, ve
které na stěnách i na lustru
plápolaly svíčky. Baf hned poznal,
že je to slavný trůnní sál. Král
Dlouhovous stál u velkého okna
a malá princezna Leonka si na
koberci hrála s míčky. Jakmile
Bafa uviděla, rozeběhla se k němu.
Přitom upustila košík s míčky, a ty
se rozkutálely po celém sále.

Prohlédni si trůnní sál. Najdeš všech 5 zakutálených míčků? Zakroužkuj je pastelkou. Princezna ti za to
určitě pěkně poděkuje.
Ukaž, kde je králův trůn a kde jsou křesílka pro hosty.
Spočítej, kolik mečů visí
na stěně.
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