Téma: Zvířata, slovní druhy, vyjmenovaná slova po B
Cvičení 1: Doplňte chybějící slova
a podtrhněte podstatná jména.

Máme rádi zvířata

Cvičení 2: Poslouchejte české písničky o zvířatech
a napište jména zvířat, která uslyšíte.

Číslo jednotné

Číslo množné

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata,
Protože jsou ___________ a mají ________
(srst srst srst srst srst srst srst)
Chybuje ten kdo _____ skrz tu mříž svou ruku podá
I když máme deset prstů, každýho je škoda.
Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata,
Protože jsou _________ a mají _______ srst.
V _______________zahradě, zahradě, zahradě
Nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst.
(srst srst srst srst srst srst srst)

Cvičení 3: Utvořte ze sloves podstatná jména. Slova vhodně doplňte do vět.
Př. lovit – lovení

Myslivec loví v lese divokou zvěř.
Lovení chráněné zvěře je zakázáno.

střílet -

Petr _____________________ velice dobře.
Užili jsme si zábavné ____________________ na střelnici.

chytat-

Rybář____________________ ryby do sítí.
Aleš si koupil vybavení na __________________ ryb.

zkoušet-

Ve škole mě čeká __________________________
Paní učitelka mě _____________________________

krmit -

V zimě dávám ptákům do krmítka ________________
Novákovi v zimě __________________ ptáky.

hlídat-

Chůva _____________________________ dítě.
__________________ mojí se sestry mě nebaví.

Dostupné z portálu vytvořeného občanským sdružením META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
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Cvičení 4: Doplň ve slovech i/y. Podtrhni ve slovech červeně samohlásky, modře souhlásky tvrdé, zeleně
souhlásky měkké, žlutě souhlásky obojetné.
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Cvičení 5: Vymaluj obrázek a odpověz na otázky.

1. Jeden méďa opravuje plot.
o spočítej, kolik už má zatlučených hřebíků
o dokresli chybějící hřebíky

2. Po zahradě pobíhají kuřátka, kolik jich je?
3. Jak se jmenuje maminka a tatínek od kuřátek?
4. Pojmenuj další zvířata na obrázku.
5. Čím se zvířata živí?

6.Jak se jmenují první jarní kytky, které rostou na zahradě?
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