Milé dě t i , vá že ní r odiče,
určitě rádi vymýšlíte a vyprávíte zajímavé příběhy, tak
jako já. Nebo si možná dokonce malujete vlastní komiksy
a píšete vlastní knížky? Dnes si s obrázkovými příběhy
zkusíme trochu pohrát.

ZAPIS DO sKOLY
NA NecISTO
Pojďme na to!
t

• Vytiskněte a vystřihněte si tyto čtyři obrázky.
• Nyní je zkuste seřadit logicky tak, jak jdou za sebou, a vyprávějte příběh,
který se tam odehrál. Zkuste říci alespoň jednu celou větu ke každému obrázku.

• Poté může někdo z vás pořadí obrázku prohodit. Bude příběh stejně dávat smysl?
Zkuste ho společně vymyslet.

• Nakreslete
Milé
deti,si

další vlastní obrázek, který můžete vložit do této řady čtyř obrázků,

a vyprávějte,
co zápis
se ještě
čaká
vás tento rok
dostalo.
školy? Pokiaľ áno,

poďte si vyskúšať taký zápis do školy nanečisto.
Ja vie, že to máte teraz ťažšie, keď musíte byť doma

Tipy pro děti, které již umí psát:

em

a do skutočnej školy sa zatiaľ nemôžete pozrieť. Ale aby vám
• Napište ke každému obrázku alespoň jednu komiksovou bublinu
to nebolo ľúto, mám pre vás 8 zaujímavých úloh, ktoré keď
a nalepte si celý příběh na papír.
zvládnete, tak sa do školy určite dostanete,
Napište
celou
větou
ke každému obrázku to, co se tam stalo.
a•pôjde
vám
to tam
skvelo.
L

Poďte si otestovať, ako ste na tom!

or

Další tipy na obrázkové příběhy:
• Nakreslete si každý zvlášť nebo společně komiksový příběh
alespoň s pěti obrázky. A říkejte, co se tam odehrálo.

Čo
budete potrebovať:
• Zakreslete nějakou vaši známou

a oblíbenou pohádku

nebo příběh pomocí komiksových obrázků.
Poproste rodičov, aby vám vytlačili moje úlohy a prečítali vám zadanie. To ostatné
• Zakreslete
pomocí vám
komiksových
obrázků,
co zajímavého
už
je na vás! Rodičia
vaše úlohy
skontrolujú
a verím, že pokiaľ sa vám to podarí,
se vámsidneska
stalo. Pochopí to ostatní jen podle toho komiksu?
zaslúžite
i odmenu.

Prajem
vámpříjemnou
veľa šťastia!
Přeji vám
zábavu s obrázkovými příběhy.

Váš Kvído
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Zapis do skoly na necisto
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NA AKÉ PÍSMENÁ ZAČÍNA
A KONČÍ SLOVO SLON?

ZNEJÚ TIETO SLOVÁ ROVNAKO?

ŽBLNK – BRNK,
KĽAKY – KĽUKY,
PLES – PLESK,
NOHY – ROHY,
KUŠE – KOŠE.

_lo_

3
KOĽKO BALÓNOV
DRŽÍ DIEVČATKO V RUKE?

4
KTORÉ DVA OBRÁZKY
SÚ ROVNAKÉ?

Zapis do skoly na necisto
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NÁJDI SPRÁVNY POČET GEOMETRICKÝCH TVAROV
A ZAPÍŠ HO DO ŠTVORČEKA. TVARY
ZHODNE VYFARBI.

Zapis do skoly na necisto
DOKRESLI BODKY V DOMINE.
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Zapis do skoly na necisto
VYFARBI ŠTVOREC PRI SLOVE
PODĽA POČTU SLABÍK V NÁVODE.
MRAVENISKO

PEŇAŽENKA

slon

KROKODÍL

LOKOMOTÍVA

anakonda

puma

puk

lepidlo

SLNEČNICA
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Zapis do skoly na necisto
DOKRESLI SPRÁVNE DRUHÚ
POLOVICU OBRÁZKOV
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