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Metodika:

slide 4: děti čtou text, na řádek doplní 
správná slova

slide 5: pokyny pro práci jsou uvedeny v 
záložce příslušného slidu 

slide 6: děti dopíší do slov správné písmeno 

slide 7: děti čtou text, odpovídají přiřazením 
A, N do okýnek u vět

slide 8: děti posunují do vět správné názvy 
zvířat



Žofie vyfoukla vajíčko. Bude malovat kraslici. Pro 
koho? Pro Filipa. Budou Velikonoce. Velikonoce jsou 
svátky jara. Chlapci chodí na koledu. Mají upletené
                       , vyšlehají ženy a holčičky. Ty potom 
budou zdravé. Chlapci dostanou malovaná vajíčka.

Velikonoce

Žofie vyfoukla          

Bude malovat 

Kraslice je pro

Velikonoce jsou svátky
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Elfík se ve škole moc neučil. Napsal
písmena, ale ne všecha jsou v pořádku.
Poznáš, která jsou správná?

a

b

cd
e

f

g
j

k
n

ps Š

š

š

Š

g

a c
d e

p
k

n
j

f

hh
m

m
n

n

r

r

t

Přesuň správná 
písmena na linku.



orila ty  r lobus epard

uma umáky

ma  net ramofon azela pudin

ja  uár

Do slov dopiš chybějící písmeno.



Máme doma mimino.
Mimino se jmenuje Soňa. Soňa je malá, nechodí.
 Umí lozit a už sama sedí. Děda povídá: ,,Ta je jak  
andělíček z obrázku." Večer je Soňa unavená a fňuká.
Maminka jí dá hračku. Plyšové jehňátko. Soňa spí v 
postýlce se síťkou. To, aby ji nezlobily mouchy.

Máme doma psa.
Máme doma mimino.
Jmenuje se Naďa.
Jmenuje se Soňa.
Soňa už chodí.

Večer Soňa fňuká.
Maminka jí dá čaj.
Soňa spí v postýlce.
Večer jí zlobí komáři.
Večer jí zlobí mouchy.
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Slepice má 

Husa má

Klisna má

Ovce má 

Kachna má

Prasnice má

Kráva má

Koza má

Kočka má

Slonice má

Opice má

Lvice má

Kráva má

Srna má 

kuřata.

housata.

hříbata.

jehňata.

káčata.

selata.

telata.

kůzlata.

koťata.

slůňata.

opičátka.

lvíčata.

telata. srnčata.

Přiřaď správně názvy mláďat.



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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