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Metodika:

slide 4: děti dopíší do slov  bě a pě

slide 5: děti čtou věty a podtrhnou správné 
slovo 

slide 6: děti přiřadí vhodné slovo pod příslušný 
obrázek

slide 7: děti doplní tajenku, odpověď je pod 
roletkou

slide 8: děti přečtou text a odpoví na otázku



_ _h k_ _t o_ _d

hrá_ _ na_ _račka

Doplň do slov bě a pě.

k_ _t

_ _lásek _ _žec kolo_ _žka _ _vec



Holubice má hrábě.
holoubě.

poupě.

Motýl saje šťávu z
květu.
větve.
vějíře.

Zahradník má  
hrábě.
naběračku.

bělidlo.

Děvčata pletou
věneček.
vědro.

opěradlo.
Květiny pěstuje

pekař.

lékař.
zahradník.

Kuchař smaží
květák.
květiny.
provaz.

Vyberte vhodné slovo a podtrhněte.



úsměv měsícumělecZemě
městopaměť umět
měřidlo

měnitodměna

Najdi vhodné slovo a přiřaď pod obrázek.
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V noci svítí na obloze ____________.

Doplň do křížovky slova a napiš tajenku.

Dělá: ,,kyky ryký"

Na co létají včely?

Špatná známka?

Domácí zvíře?

Mládě hada?

V rybníce jsou?

hvězdy



Za naším městem je rybníček. Kolem rybníčku 
rostou stromy a keře. Ve dne se zdá být rybníček 
opuštěný. Ale když sluníčko zapadá, rybníček 
ožije. Rybky vyskakují nad hladinu. Rackové                       

poletují sem a tam, 
hledají chutné 
žížalky. Z dálky je 
slyšet žabí kvákání. 
Když vyjde měsíc, 
k rybníčku se 
příjde napít 
zajíček, jelen, laň, 
liška, jezevec a 
srnec.

V rybníce žije také živočich s klepety. Víš, jaký?
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