
PROSÍM RODIČE, ABY ODEVZDALI DO ZŠ, VŠECHNY

HOTOVÉ PRACOVNÍ LISTY, OD SVÝCH DĚTÍ!
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Úkoly na týden od 25.05.-29.05.2020



Květiny

1. Pojmenuj květiny, 1. řádek: (růže, tulipán, pampeliška), 2. řádek: konvalinka, zvonek. 

2. Květiny vybarvi: stonky a listy-zeleně, růži-červeně, tulipán-oranžově, pampelišku-žlutě, 

konvalinku-bíle, zvonek-modře.                                                                                                           

3. Popros dospělého, aby Ti zapsal názvy květin na řádek, pod každý obrázek.                         

4. Slova vytleskej a spočítej slabiky: rů-že (2 slabiky), tu-li-pán (3 slabiky), 

pam-pe-liš-ka (3 slabiky), kon-va-lin-ka (4 slabiky), zvo-nek (2 slabiky).





Červená Karkulka
František Hrubín                                                  

"Kam, Karkulko malá, kam?"
"Chodím lesem sem a tam.
Co ty, vlku, tady chceš?"
"Hledám na zub kousek trávy,
po trávě se dobře tráví."
"Vlku, vlku, to je lež,
vlci trávu nejedí!"
"To holčičky nevědí!"
"Ale vědí, pane, vlku, vědí,
ale odkud, nepovědí.
Náš pes také trávu nejí,
kosti on má nejraději."
"Já jsem vlk a ne pes,
budu-li chtít, sežeru tě!"
"Trávu si jez, máš-li chutě,
je jí plný les!"
"Copak máš v tom košíčku?"
"Bábovku a kytičku."
"A kam neseš košíček?"
"K svátku babičce jej nesu,
už jsem přešla sedm lesů,
bydlí tamhle - kousíček."
"Chceš-li, já tě doprovodím."
"I ne! Ráda sama chodím."
"Čímpak je Tvůj tatínek?"
"Hádej! Dělá ohýnek,
ten ohýnek rudě šlehne,
kam dopadne, nic se nehne.
Tatínek je myslivec."
"Aha, tak to je jiná věc!
A kdepak je v tuhle chvíli?"
"Kousek odtud, vlky střílí,
počkej na něj chviličku!"
"I kdepak, už nemám čas a pozdravuj babičku!“



Červená Karkulka-vybarvi obrázek



Pojmenuj obrázky a řekni, na jaké písmeno začínají. Pro procvičení velkých tiskacích písmen Ti 

každé slovo napíši velkým písmenem. Umývadlo. Úl. Učitelka. Autobus. Ananas. Osel.



Procvičuj s dospělým

Dospělý se ptá a dítě odpovídá celou větou.

Kde je kočka? Nahoře. Kde je pes? Dole. Kdo leží na polici? Kočka leží na polici. Kam chce jít

pejsek?  Pejsek chce  jít  do  police.  Kde jsou osobní  auta?  Osobní  auta  jsou  v  policích.  Kde je

panenka? Panenka je v polici. Kde je kočárek? Kočárek je v polici. Kde je náklaďák? Náklaďák je 

v  polici. Kde je kuželka? Kuželka je  v polici. Kde je šašek? Šašek je  v  polici. Kde jsou kostky?

Kostky jsou v polici. 


