
Milé deti, milí rodičia, 

Vianoce sú už dávno za nami a s novým rokom opäť začali školské 
povinnosti. Nebojte, ani ja nezaháľam. Rovnako ako vy už pilne plníte 
svoje školské úlohy, tak i ja som pre vás pripravil ďalšiu novú aktivitu. 
Čo vás čaká? Pomocou skladania obrázkov a slov z písmeniek si precvičíte
abecedu, čítanie i písanie a tiež si pekne rozhýbete prstíky pri príprave 
kartičiek. Sprevádzať vás budú veselé obrázky, podľa ktorých si nakoniec 
môžete vymyslieť vlastný krátky príbeh. Tešíte sa?
Poďme na to!

Čo budete potrebovať:
Papier, nožnice, ceruzku.

Ako na to:
• Najskôr prichádzajú na rad tvorivá časť: Všetky karty vytlačte a spoločne 
 nastrihajte podľa vyznačených línií. (Ak máte možnosť, listy môžete pred strihaním  
 zalaminovať.) Hotovo? Výborne! Teraz už môžete začať s pátraním po tých správnych 
 písmenkách.
 
• Skladajte slová z jednotlivých písmeniek, ako kontrola správnosti slúži obrázok, 
 ktorý sa skladá z toľkých častí, koľko písmeniek má celé slovo.
 
• Akonáhle sa vám podarí slovo zložiť, nahlas ho prečítajte.
 
• Potom ho ešte zapíšte do zhodnej karty s prázdnymi políčkami.
 
• Určite to hravo zvládnete. A keby ste, deti, nad niečim váhali, 
 požiadajte niekoho z dospelých, iste vám radi pomôžu.
 
• Nakoniec si podľa obrázkov vymyslite krátky, napríklad rozprávkový príbeh 
 a prerozprávajte ho.

 

 

 

  

Tip: Prehliadnite si moje ďalšie aktivity na hravé precvičovanie rôznych zručností, 
nájdete ich priamo tu.

Prajem vám skvelú zábavu!

zabavne pismenka 
Milé děti, vážení rodiče, 

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. 

Pojďme na to!
• 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 si další vlastní obrázek, který můžete vložit do této řady čtyř obrázků, 

a vyprávějte, co se ještě stalo.

Tipy pro děti, které již umí psát: 
• Napište ke každému obrázku alespoň jednu komiksovou bublinu 

a nalepte si celý příběh na papír. 

• Napište celou větou ke každému obrázku to, co se tam stalo. 

 

Další tipy na obrázkové příběhy:
• Nakreslete si každý zvlášť nebo společně komiksový příběh 

alespoň s pěti obrázky. A říkejte, co se tam odehrálo. 

• Zakreslete nějakou vaši známou a oblíbenou pohádku 

nebo příběh pomocí komiksových obrázků. 

• Zakreslete pomocí komiksových obrázků, co zajímavého 

se vám dneska stalo. Pochopí to ostatní jen podle toho komiksu? 

Přeji vám příjemnou zábavu s obrázkovými příběhy. 

Váš Kvído

Obrázkové příběhy
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