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Metodika
Slide 4: Poskládej z písmen názvy ročních období - toolkit 
Slide 5: Přiřaď obrázky k ročnímu období - žák přidává k ročnímu období odpovídající 
             obrázky.
Slide 6: Najdi obrázek, který nepatří k jaru - žák vyhledá obrázek, který neodpovídá 
             danému ročnímu období a klepne na něj.
Slide 7: Na jaře se rodí spousta mláďat - žák hledá schovaná kuřata.
Slide 8: Najdi obrázek, který nepatří k létu - žák vyhledá obrázek, který neodpovídá 
             danému ročnímu období a klepne na něj.
Slide 9: K létu patří koupání, vyzdob si plavací kruh - přesouváním obrázků zdobí žák kruh na
             plavání.
Slide 10: Rozhodni, který obrázek neodpovídá podzimu - žák vyhledá obrázek, který
              neodpovídá danému ročnímu období a klepne na něj.
Slide 11: K podzimu patří pouštění draka, zkus si jednoho udělat - přesouváním obrazců 
              skládá žák draka.
Slide 12: Do zimy nepatří - žák vyhledá obrázek, který neodpovídá danému ročnímu období a 
              klepne na něj.
Slide 13: Postav si sněhuláka - žák skládá sněhuláka.
Slide 14: Správně dokonči věty - toolkit
Slide 15: Doplň k ročnímu období obrázek vývoje jablíčka - přesouvání žák skládá vývoj 
              plodu jablka.



Poskládej z písmen názvy ročních období



Přiřaď obrázky k ročnímu období
Jaro Léto

Podzim Zima



Najdi obrázek, který nepatří k jaru



Na jaře se rodí spousta mláďat. 
Slepici se narodilo osm kuřátek, ale schovala se, najdi je.



Najdi obrázek, který nepatří k létu



K létu patří koupání, vyzdob si plavací kruh



Rozhodni, který obrázek neodpovídá podzimu



K podzimu patří pouštění draka, zkus ji 
jednoho udělat



Do zimy nepatří....



Postav si sněhuáka



Správně dokonči věty



Doplň k ročnímu období obrázek vývoje 
jablíčka

jaro léto podzim zima
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