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Metodika:
slide 4,5: děti přiřazují k obrázkům správná 
slova

slide 6: děti čtou věty

slide 7: děti čtou věty a škrtnou nesprávná 
slova

slide 8: pokyny pro práci jsou uvedeny v 
záložce příslušného slidu

slide 9: děti tvoří rýmy přidáním slabik do slov 



Přiřaďte k obrázkům správná slova.

housle
moucha

brouk velbloud
klobouk pavouk

melounkoule



Přiřaďte k obrázkům správná slova.

auto
boule

pneumatika

mouka
polohrubá

mouka

papoušek
houba

kohout



Sova na nás kouká, vesele si houká.

Čti věty.

Za domem je ulice, sedí na ní opice.

Milena namalovala klokana. Klokan má dlouhý 
ocas. Má také velké zadní nohy. Je to velký
skokan.

Krokodýl má rád vodu. Voda je jeho domov.

V lese hopsá zajíc. Zajíc jí trávu. Má dlouhé uši 
a velké zadní nohy.

Had se plazí na louce, v lese i na poli. Má také 
dlouhý ocas.



Opice umí 
skákat.
plavat.
létat.

Zajíc má dlouhé

nohy.

vlasy.

vousy.

Liška loví
v lese.

v potoce.

Kráva má 

telata.

selata.

kůzlata.

Had se
plazí.

hází.

Škrtněte nesmyslná slova.



b r ýle

b iz on be r an

bo ty

ba ló n bon b ón bu b e n
ban án

bu d ík br a mb or y baz é n

Přesuňte písmena tak, aby
slova dávala smysl.
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Pro chytré hlavičky. Tvořte rýmy.



Použité zdroje:
Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 
11.0.583.0  

obrázky, animace, gify, hry
1. Galerie Smart Notebook
2. http://www.JakNaWeb.com
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