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Metodika:

slide 4: děti zakroužkují  stejnou barvou slova, která 
se rýmují

slide 5: děti čtou slova a podtrhnou názvy osob

slide 6: pokyny pro práci jsou uvedeny v názvu

slide 7: pokyny pro práci jsou uvedeny v názvu

slide 8: děti čtou popletenou pohádku a přeříkají ji 
správně



Zakroužkuj stejnou barvou všechna slova, 
která se rýmují.

Dan, Vít, rýč, míč, jáma, les, pes, dům,sen
jen, ten, víc, žák, mák, ves, dub, zub, pán
náš, máš, čím, dál, vál, sup, zub, los, kos
Čech, dech, mech, nech, zip, kop, top, zub
čaj, háj, rok, tok, tam, ven, žár, pár, jel
pyl, myl, ryl, mám, máš, háj, sud, jed, pod
sup, lov, kov, jen, ten, den, ven, myl, byl



Přečti a podtrhni názvy osob.

domeček   maminka   paleček  dáreček
koberec   papírek   synáček   dědeček
bubínek   kamínek   tatínek   řemínek
Mareček  malíček  mužíček   pelíšek
kapitán   učitel    autobus  letadlo  jáma
kočárek  miminko  telátko  babička  pes
les   Davídek   šedesát   kočárek  syn
hodinář  řidič  bouda   koberec  tetička



Škrtni nesmyslná spojení.

jahodová marmeláda, auto létá, zelená tráva, malý kluk

lékař léčí, létající ponorka, sněhulák v létě, modrý kůň

tele kuňká, hodná maminka, růžový strom, malé šaty

krásná ukolébavka, modrý banán, žlutý sníh, velké oči

červené jablíčko, slepice plave, pes bučí, potok pálí



Čti nahlas správně a doplňuj čárky a háčky.

papirovy sacek -  barevny obrazek - dobra nalada 

prvni trida - silny vitr  - makovy zavin - spinavy kabat

mala holcicka - bily snih - dobra nalada - nova knizka - zly pes

dobra polevka - hladovy medved - dravy ptak - nova knizka 

kulaty mic - veliky snehulak - zablacene boty - mala nozka

pilny zak - bila ruze - malovana vaza - sedy vlk - bolavy zub

vesely medved rychly zajic



Přečti popletenou pohádku a převyprávěj ji správně.
Tatínek a ježibaba
Byly jednou dvě děti, Jeníček a Mařenka. Protože měly 
hodně jídla, rozhodly se, že odvedou tatínka do lesa a tam 
ho nechají. Zavedly tatínka do lesa a odešly domů. Tatínek 
se v lese bál a tak vylezl na strom. V dálce uviděl světýlko.
Vydal se za světýlkem a došel k chaloupce, která byla celá 
z perníku. V chaloupce bydlela hodná ježibaba. Tatínek měl 
velký hlad a tak se rozhodl, že  ježibabu sní. Ježibaba mu 
utekla do lesa a tak tatínek snědl celou perníkovou 
chaloupku. Dětem nebylo doma vůbec smutno a byly rády, 
že se tatínek nikdy nevrátil.



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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