
Milé deti, vážení rodičia, 
Pripravil som si pre vás opäť niekoľ ko úloh, tentokrát z mojich Zošitov 
plných aktivít. A pretože už k nám prišla jar, sú moje úlohy tentokrát 
s jarou spojené. Listy s úlohami si, prosím, vytlačte a pripravte si pero 

a pastelky. 

Na prvom liste nájdete lúku plnú kvetiny. Podarilo sa vám nájsť dve 

kvetinky, ktoré sú úplne rovnaké? Pokiaľ áno, gratulujem vám! Teraz je čas 

na ďalšie tvorenie. Vystr ihnite si, prosím, všetky kartičky a použite ich na 

vyzdobenie jarného rámika na fotografie. Rámik si vytvoríte z pevného 

kartónového papiera, z ktorého si vystihnete najprv štvorec a potom ešte 

ďalší štvorec, kde bude vidieť vaše fotografie. S tým by vám asi mohli trochu 

pomôcť vaši rodičia. Tento rámik si nafarbite nejakou veselou farbou a potom 

naň nalepte tie kvetiny, ktoré ste si predtým vystr ihli. Potom nájdite nejakú 

peknú fotografiu a prilepte ju zozadu k rámiku. A dielo je hotové!

Na druhom liste nájdete návod na sadenie kvetín do kvetináča . Ale nejak 

sa nám pomiešal.. Zoradíte ho, prosím, podľa toho, ako to má byť? A skúsite 

si zasadiť nejakú vlastnú kvetinu? Alebo napríklad len jarnú trávičku, 

s ktorou si pripravíte peknú výzdobu na okno?

Na ďalšom liste sa schováva malá ovečka . Ale f íha, chýba jej väčšina 

kožúška. Je potrebné jej ho primaľovať, aby jej nebola zima. A prečo sa 

tak pri tejto úlohe oblizujete? Aha, tak si spomenuli na veľ konočného 

barančeka . Pokiaľ máte doma barančekovú formu, je to jednoduché. Spoločne 

s rodičmi vyberte nejakých chutný recept a skúste si spoločne barančeka 

upiecť. Pokiaľ formu doma nemáte, môžete si nájsť na internete, ako 

pripraviť barančeka bez formy, tipov je tam mnoho.

A nakoniec k nám prileteli motýle. Je ale potrebné im dokresliť vzory ich 

kr ídel a potom ich pekne vyfarbiť. Zvládnete potom nakresliť i vlastného 

motýľa podľa vašej fantázie?

Prajem vám príjemnú zábavu.

Váš Kvído

JARNÉ AKTIVITY



spoj oblečení s látkou které kytičky jsou úplně stejné? 7

KTORÉ KVETINKY SÚ ÚPLNE ROVNAKÉ?



spoj obrázek s jeho stínem Seřaď obrázky, jak jdou správně za sebou,
a ke každému přiřaď kostku

s odpovídajícím počtem puntíků
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ZORAĎ, AKO IDE SADENIE POSTUPNE ZA SEBOU



Dokresli ovečce kožíšek podle vzorudokresli veselého smajlíka        k obrázku,
 kde se k sobě lidé chovají hezky, a smutného

smajlíka       , kde se chovají špatně
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DOKRESLI OVEČKE KOŽÚŠOK PODlA VZORU



dokresli a vybarvi motýlům křídla 1

DOKRESLI MOTÝLOM KRÍDLA


