Meno:_____________________________
Strana 2 – 3
Téma
1. Zakrúžkuj správnu odpoveď:

6
Medvedica privádza na svet mláďatá

v zime

v lete.

Jazvec spáva v brlohu vystlanom

kameňmi a drevom

listami a suchou trávou.

Plch vie spať

11 – 12 mesiacov

6 – 7 mesiacov.

Starostlivo vybrané zimoviská majú

netopiere

včely.

Včely zimné mesiace prežívajú

v tráve pod snehom

v úli v takzvanom chumáči.

Jež sa počas zimného spánku nadýchne

8-krát za jednu minútu

1-krát za niekoľko minút.

2. Hádanka:

3

Je to odborné slovo, má 10 písmen a opisuje jav, pri ktorom zvieratá v zime vyzerajú ako
mŕtve, majú spomalené dýchanie a tlkot srdca. Čo je to?

2. ročník

1

Strana 4 – 5
Písmenková polievka
3. Prečítaj si príbeh a odpovedz na otázky.

4
Ako sa volalo dievčatko, ktoré muselo ísť v zime po fialky? _____________________________________
Vymenuj aspoň jedno meno z 12 mesiačikov: _________________________________________________
Čo mala Maruška oblečené, keď šla hľadať fialky? _____________________________________________
Kto Marušku poslal hľadať fialky? _____________________________________________________________

4. Vymenuj tri Maruškine vlastnosti:

3
______________________________ _______________________________ ______________________________

5. Nakresli kytičku fialiek a napíš, komu by si ju chcel/ la darovať.

5

2. ročník

2

Strana 15, 18
Čo videli zvieratká z lesa
6. Priraďovačka. Vo vreci sú popadané správne odpovede, avšak sa pomiešali. Priraď ich

5

farebnou ceruzkou k otázkam tak, aby otázka a odpoveď k sebe pasovali.
Koho videl veveričiak Oriešok?
O čom hovorila zvieratkám sýkorka Hnedoočka?
Prečo starkej nepomáhal jej syn ako zvyčajne?

Ježiško.

Čo sú ligotavé kamienky v mešci?
Kto bolo dieťatko v jasličkách?
Videl cudzinca,
ktorý sa
potreboval dostať
na severnú stranu
lesa.

Ležal doma
s horúčkou.

Bolo to zlato –
dar pre
novonarodené
ho Ježiška.

Rozprávala im,
ako cudzinec
zosadol z koňa,
zobral starkej
kôš a odniesol
ho dnu.

Strana 26 – 27
Spoznávame Slovensko

5

7. Doplňovačka - Štrbské pleso: Z textu vypadli nejaké slovíčka. Prečítaj si text

Rebríku

na strane 26 a skús si spomenúť, aké slová tam patria. Precvičíš si krátkodobú pamäť
a naučíš sa niečo nové.
Po Veľkom Hincovom plese ide o druhé najväčšie pleso na ____________________________. Je to
morénové jazero, ktoré vytvoril ustupujúci ____________________________. Miestami dosahuje hĺbku
až ________________ metrov. Obľúbené je člnkovanie na plese. V lete ponúka jeho okolie priestor
na prechádzky a v zime zase na ____________________________ a ____________________________.
2. ročník

3

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.

31 – 24

23 – 16

15 – 8

7 a menej

Vypracovala: Mgr. Andrea Žiaková

2. ročník

4

