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Metodika:

slide 4: děti čtou text a odpovídají na otázky - ano, 
ne

slide 5: pedagog nechá políčka se slovy odkrytá, děti 
se snaží zapamatovat si co nejvíce slov, potom se 
všechna slova kliknutím zakryjí a děti hrají pexeso

slide 6: děti opravují přesouváním písmen slova, která 
jsou napsána špatně

slide 7: děti přesunou k obrázkům správná čísla a na 
řádek je napíší psacím písmem

slide 8: děti přesunují do vět správná slova



Byl jednou jeden pán. Ten pán měl štěňátko. Štěňátko se 
jmenovalo Alík. Pán měl Alíka moc rád. Alík byl malý 
nezbeda. Rozkousal pánovi botu, koberec i kabát. Pán se 
na Alíka nezlobil. Byl to jeho kamarád. Když Alík vyrostl, 
hlídal pánovi dům.

Byla jednou paní.

Byl jednou pán.

Pán měl koťátko.

Pán měl štěňátko.

Štěňátko se jmenovalo Alík.

Alík rozkousal papír.

Pán se na Alíka zlobil.

Alík hlídal pánovi sad.

A N



Zahrej si PEXESO, které slovo je ve čtverečku jen 
jednou?



ž i raf a

jel e n

gor il a

me d v ěd

opi c e

král ík

vel b l o ud

ryb ak ro kod ýl

jag uár š y m

klo k an

Oprav názvy zvířat pod obrázky.



jedna

dvě

tři

čtyři

pět

šest

Přiřaď správně čísla a napiš je psacím písmem.



Doplň do vět vhodná slova.

čar    
žár

rýče
rýže

ušij
užij

těší
těží

straší
stráži

Nakresli několik           . U ohně je veliký           .

K obědu byla          . K rytí jsou potřebné            .

Hezky si          sobotu. Mami,           mi šaty.

Horníci          uhlí. Dan se           na prázdniny.

Na hradě            strašidlo. Voják je na             .



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

obrázky, animace, gify, hry
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