
1. ročník 1

 

Téma 

1. Dobre si popozeraj dvojstranu a porozmýš ľaj, aký dar ček si kto 

praje. Po spolo čnom pre čítaní alebo vypo čutí textu dopíš 

k balí čkom správnu menovku. 

                     spoznať nové 
                              krajiny 

 

       jedlo a obojok       čas  
                                                    s vnúčatami 

 

    vyhrať futbal      
    čas pre    korytnačka  
     rodinu        

prastarká                                     mier 

 Jurko mama               rodinné návštevy 

 otec   starká  

 starký  Terezka  uzdravenie spolužiačky       

 Janka        psík Rexo                                 
 

2. Do prázdneho balí čka nakresli to, 

čo by potešilo tvoju rodinu. 

Meno:_____________________________ 
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1. ročník 2

3. Skús nakresli ť, ako si predstavuješ 

mier       čas pre rodinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola stonožky Jožky 

4. Spolo čne si pre čítajte rozprávku Darček pre pavúka Samka . 

Označ, ktorá veta je pravdivá  a ktorá je nepravdivá     . 

Nepravdivé vety skús poveda ť tak, aby boli pravdivé.  

1. Pavúčik prichystal do škatule muchy.  

2. Škatule viezol na sánkach. 

3. Pavúčik navštívil všetkých členov rodiny. 

4. Prababka pozerala cez ďalekoh ľad, aby videla tú krásu. 

5. Pavúčik si našiel doma prekvapenie – plnú misu medovníko v. 
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1. ročník 3

5. Prerozprávaj celý príbeh a vymysli aj pokra čovanie. Ak chceš, 

pomôž si otázkami: 

 O čom bola rozprávka? 

 Čo chystal pavú čik Samko? 

 Čo spravil potom, ke ď dorobil prácu? 

 Koho všetkého pavú čik ponavštevoval? 

 Ako zareagovali obdarovaní členovia pavú čikovej rodiny? 

 Ako sa po tejto ceste cítil pavú čik? 

 Čo sa stalo, ke ď pavúčik Samko prišiel domov? 

 Ako by mohla táto rozprávka pokra čovať? 

6. Nakresli ilustráciu k rozprávke: 
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1. ročník 4

7. Z písmen slov RODINA PAVÚ ČIKOV zlož aspo ň tri ďalšie slová. 

Napríklad PÚČIK...  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Makovníková 
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