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Metodika:

slide 4: děti rozdělují svislou čarou slova na slabiky

slide 5: děti čtou slova a podtrhnou názvy zvířat

slide 6: pokyny pro práci jsou uvedeny v názvu

slide 7: pokyny pro práci jsou uvedeny v názvu

slide 8: děti podtrhnou správné slovo v textu



Rozděl svislou čarou slova na slabiky.

rukavice   nohavice   kolotoče   makovice   zatopí

Zuzana   peřina   kameny   dědeček   chlupatý

zapálit   beranice   přinesl   medvíďata   lovec

popisuje   zavazadlo   vykukuje   bublanina   Péťa

vrána   užitečný   vylezl   housátka   chaloupka



Přečti slova a podtrhni názvy zvířat
sen     nos     věc     kos     zub     sup     míč

Jan     myš     sám    zem    los     dům     čaj

den     noc     náš      sob     šíp     rak     dub

buk     čaj     páv     hůl      sýr     puk     mák

muž    výr     nůž     zas     rok      Dan    lev

cop     syn     vlk      pec     Vít     rys     bič



Přečti slova. Podtrhni dy, dý modře a di, dí 
zeleně, ty, tý žlutě a ti, tí červeně.

divadlo    dýmka     sudy    dýně     divák    chodit

týden     svítí       děti      tykadlo   utírá    sešity

zájezdy   jezdí     udice    pořadí    klády    budí

dílna     dojdi      hnědý     dudy     tiká      týden

cesty    kytice     utíká     mosty   kulatý   kosti



Přečti slova. Podtrhni ny, ný zeleně a ni, ní 
modře.

jiný    mydliny    tajný    nijak    černý    malovaný    

zvony    hraní    černý    není    Janička    hrany    

sny   stany    krocani    pupeny    zelenina    písnička   

stavebnice    rybníky    lány    honí    zvony    všichni

nijak    tajný    hrozny    letní    Anička    vany    nit



Vyber v závorce vhodné slovo k doplnění 
věty. Slovo podtrhni.

Vezmi si (čistý - čistí) kapesník. Někdo venku 
(zvony - zvoní). Vlaštovky (lety - letí) na jih. 
Maminka dává do polévky (kořeny - koření). 
Těšíme se na (výlety - vyletí). Jeník se brzy 
(vraty - vrátí). Anička (utýrá - utírá) prach. Na 
zasněžené (plány - pláni) lyžují lyžaři. Druhou 
hodinu máme (psaný - psaní). Vítězové dostali 
(odmění - odměny). Včera byl (sluneční - 
slunečný) den. Zpěvák se  (úklony - ukloní).



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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