
Vybarvi žlutě slabiky di, dí

ni si di dí di li ji

ji dí li mi pi dí zi
di ti di ci dí mí di

dí či ni mi si ší dí
di si di pi di lí di

Li dí vi dí či dí pi
pi ci di dí di ši ji

Vybarvi modře slabiky ni, ní

m
i

si ti di ci ní ji pi li

vi ni ní či ni ši ni ní zi

li ní di ní ni ní ji ni m
i

ni ní ní ni ni ní ni ní si

ní ši cí ni ni ni di jí ni

ži ni ní dí ní si ni ní ci

m
í

ni sí vi ni ři či ní ji

dí jí ní ni ši ní ni čí ři

si ví m
i

 ti ci ši lí Zi pi

Vybarvi červeně slabiky ti, tí

ty ti tí ty tí ti či
tí mi li ti si dí tí

ti ní si pi dí li ti
tí zi ty ci pí čí tí
pí ti di ži mi ti ty

li ši tí vi tí ží ní
cí dy ži ti ty ří sí

Přečti  si,  odpovídej  a  maluj!

Byl  jeden  mocný král.
Ten  král  miloval  louky  a lesy.
Nechal  si  postavit  krásný  hrad.
Hrad  měl dvě  vysoké  věže.
Král se z věží rád díval do krajiny.
Každá věž měla své dveře a pár oken.
Levá  věž měla modré dveře a pět  
malých  oken  nad  sebou.
Pravá  věž  měla  zelené dveře  a  tři 
malá  okna  nad sebou.



Na vrcholku  levé  věže  vlál žlutý  
prapor.
Na vrcholku  pravé věže vlál červený
prapor.
Věže byly spojené  malým mostem.
Kolem  hradu byly  hradby.
Za hradem byl  hustý les.
Před hradem kvetly  jarní louky.

Dokážeš  si  představit  králův hrad?
Tvým  úkolem  je hrad  namalovat.

Odpovídej A/N:

Král  neměl  rád  lesy.  ___
Levá  věž  má  zelené  dveře. ___
Pravá  věž  má  tři  okna. ___
Věže  spojuje  malý  most. ___
Prapor na  pravé věži  je žlutý. __
Král  neměl  žádnou  moc. ___
Lesy  za  hradem  byly  husté. __
Věže mají celkem devět oken. __

Vyber  si  tři  věty  a  přepiš  je 
do  sešitu!

Vyber do věty správné slovo.

sází
Babička  peče květiny.

krájí

sází
Martin píše   domácí  úkol.

loupe

čtou
Ryby chodí    ve  vodě.



žijí

umí
Ptáci učí     plavat.

neumí

ovoce.
Jablko je zelenina.

květina.

koláč.
Maminka   krájí kaši.

polévku.

ovoce.
Růže  je zelenina.

květina.

      jehně.
Mládě   ovce   je   sele.

      slůně.
Škrtni, co do řady nepatří:

Petrklíč, jahoda, bledule, fialka.
Jablko, mrkev, cibule, ředkvička.
Skříň, židle, ponožky, postel.
Tužka, panenka, autíčko, letadlo.
Pero, lego, guma, pastelky.
Boty, mikina, tričko, kalhoty.
Sýr, růže, šunka, máslo.
Lenka, Klára, Mirek, Hanka.
Orel, kočka, pes, myš.
Housle, buben, kytara, žába.

Přepiš  na  linky vyškrtnutá slova:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________


