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Metodika:

slide 4: děti přiřadí k obrázkům správná slova

slide 5: děti uhodnou hádanku a přesunou 
písmena ve slovech tak, aby byla správně 

slide 6: děti doplňují do slov písmena h, ch

slide 7: děti čtou věty

slide 8: děti čtou slova a potom je napíší na 
řádky psacím písmem

 



hroch

chobotnicechobot chata

plachetnicešachyblecha

moucha

hrách

kachna

hochchodidlo

Přiřaď k obrázkům správná slova.



Má to na noze kočka i orel.
Bílé je to. Pije se to.

Skáče z louže do louže.

Kolem oken poletuje,
 drobeček si hledá.

Hlídá dům.

Má dva rohy. Bučí bú, bú.

Žije v kožichu a kouše.
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Doplňte h nebo ch.

echtá



V ZOO
Jedeme na výlet do ZOO. ZOO je plná zvířat.
U brány nás vítá opice. Chechtá se a skáče ze
stromu na strom.

Čtěte věty.

O kousek dál se pase
na paloučku jelen. Má parohy. Za plotem na nás
koukají lišky a veverky. stojí u vody. Je tam i
slon. Bazén tu má také krokodýl. Ani nedutám. Pozoruji

papoušky, , , a čápy, jak se 

krmí. Máma mi koupila piškoty v automatu. Jsou to 
pamlsky pro zvířata. Nakrmil jsem malé kozy. Skákaly
a mečely.
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Čti slova a pak je napiš na řádky psacím písmem.



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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