
5 Včielky v úli

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 1



Kde bývajú včielky?
Dokresli čiary na úli.

Pokús sa dokresliť dve včielky a obrázok vyfarbi.
* Koľko včielok je na obrázku dole a koľko hore?

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 1



6 Prší, hrmí, blýska sa

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 1



Aké mračná vidíš na obrázku?
Koľko obláčikov je na obrázku?

Kresli krátke čiary zhora nadol.
* V ktorom ročnom období najviac prší?

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 1



7 Hviezdička a kominár

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 1



Čo vidíš na obrázku?
Pokús sa spočítať komíny.
Pomôž hviezdičke dokresliť komíny. 

Vyfarbi komíny a povedz, akú farbu si použil.
* Ukáž najvyšší a najnižší komín.

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 1



7 Myšky zlodejky

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 2



Porozprávaj, čo vidíš na obrázku.
Dokresli dierky na syre.

Obrázok vyfarbi.
* Vysvetli, prečo nevidíme všetky myšky celé.

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 2



9 Hviezdička v lietajúcom domčeku

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 2



Unesú dom balóny?
Kresli balóny podľa predlohy:
3 balóny vyfarbi žltou farbou,  
5 balónov červenou farbou,  

2 balóny zelenou farbou,  
1 balón modrou farbou,  
zvyšné balóny vyfarbi podľa seba.
* Priraď ku každému obláčiku jeden balón.

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 2



10 V ríši geometrických tvarov

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 2



Pomenuj geometrické tvary na obrázku.
Povedz, na aký predmet sa daný tvar podobá.
Obkresli všetky geometrické tvary.
Najmenší geometrický tvar vyfarbi červenou farbou.

Ostatné geometrické tvary vyfarbi podľa vlastnej 
fantázie.
*  Spočítaj jednotlivé tvary na obrázku.

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 2



39 Čo sa deje?

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 3



Opíš, čo sa deje na obrázku.
Dokresli cestu padajúceho listu a žaluďa.

Obrázok vyfarbi podľa fantázie.
* Vysvetli, prečo cestička žaluďa je iná ako cestička listu.

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 3



40 Aha, deti, šarkan letí!

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 3



Porozprávaj, kedy môžeme púšťať šarkany.
Dokresli osmičky - mašličky na chvostoch šarkanov.

Obrázok vyfarbi inými farbami, ako sú v predlohe.
* Spočítaj mašličky na najkratšom chvoste šarkana.

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 3



44 Usmievavý motýlik

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 3



Čo myslíš, prečo sa motýľ na obrázku usmieva?
Pokús sa dokresliť chýbajúce časti obrázku  
podľa predlohy.

Obrázok vyfarbi.
* Pokús sa opísať zrod motýľa.

Igor Petruska
HVIEZDIČKA 3



Slniečko zakryl mráčik a začalo pršať. Dokresli krátkymi šikmými čiarami kvapky, ktoré padajú na žabku. Obrázky
si vyfarbi.

ŽABKA V DAŽDI

Sedí žabka na lekne,
nebojí sa, že zmokne. 
Kvapky dažďa padajú,
žabke robia náladu.

6

Igor Petruska
KRESLENIE 4-5



Po daždi znovu vyšlo slniečko. Dokresli sl niečku lúče pomocou dlhých šikmých čiar. Obrázok si vyfarbi.

USMIEVAVÉ SLNIEČKO

Slniečko sa z výšky smialo,
žabke labky zohrievalo.
Pošteklí ju na líčka,
z nosa zmizne slzička.

7

Igor Petruska
KRESLENIE 4-5



Bábky v divadle sa chystajú na predstavenie. Potrebujú si obuť topánočky. Dokresli im šnúrky pomocou krátkych
vodorovných čiar. Vyzdob a vyfarbi im t opánky podľa tvojich predstáv.

TOPÁNKY PRE BÁBKY

Divadielko plné bábok,
obuť sa chcú do topánok.
Topánočky malé, milé,
spolu si ich vyzdobíme.

8

Igor Petruska
KRESLENIE 4-5



Bábky už majú krásne vyzdobené topánky a chcú zahrať deťom divadlo. Ale nemôžu sa hýbať. Dokresli bábkam 
pomocou zvislých dlhých čiar od bodu k bodu zhora nadol vodiace šnúrky. Obrázky si vyfarbi.

ZAHRAJME SI DIVADLO

Pred oponou bábky hrajú,
na šnúrkach sa hompáľajú.
Detičky sa pozerajú 
a bábky ich zabávajú.

9

Igor Petruska
KRESLENIE 4-5



Vysoké tehlové komíny na strechách domov sa týčia takmer k oblohe. Obtiahni tehly po prerušovaných čiarach 
a zvyšok dokresli podľa seba. Komíny si vyfarbi. 

TEHLOVÉ KOMÍNY 

Tehlové komíny
na strechách sedia.
Týčia sa vysoko,
kto vie, na čo slúžia?

10

Igor Petruska
KRESLENIE 4-5



V Aničkinej izbičke je veľa hračiek. Spoj obrázky patriace k sebe dlhými vodorovnými čiarami od bodu k bodu. 

 ANIČKINA IZBIČKA

Ahoj, milá Anička,
ja som tvoja hviezdička.
Môžeme sa spolu hrať 
a  obrázky pospájať.

11

Igor Petruska
KRESLENIE 4-5



Na strome už dozreli sladučké hrušky. Pridaj sa k nám a pomôž oberať. Dokresli vodorovnými krátkymi čiarami 
stupienky na rebríkoch. Na strom dokresli ďalšie hrušky a obrázok si vyfarbi. 

Dozreli nám hrušky

Dozreli už sladké hrušky,
Oberám ich sám. 
Plný košík naoberám,
Ponúknem aj Vám.

5

Igor Petruska
KRESLENIE 5-6



Kto sedáva na drôtoch? Dokresli pomocou dlhých rovných čiar sprava doľava chýbajúce drôty pre lastovičky. 
Obrázok si vyfarbi.

 Odlietajú lastovičky

Odlietajú lastovičky,
chystajú sa preč. 
Do kŕdľov sa zoskupujú 
na ten dlhý let.

6

Igor Petruska
KRESLENIE 5-6

Igor Petruska
KRESLENIE 5-6



Vietor pozhadzoval zo stromov všetky listy. Pokús sa pomocou šikmých čiar dotvoriť listy. Na prázdne miesto si 
môžeš dokresliť listy podľa svojej predstavy.

S vetrom opreteky

Pozhadzoval vetrík listy,
Strom už zostal celkom čistý.
Preletel on diaľku veľkú,
navštívil aj tetu Vierku.

7

Igor Petruska
KRESLENIE 5-6



Obkresli prerušované čiary na hviezdach. Na prázdne miesto nakresli ďalšie hviezdy. Obrázok krajiny si vyfarbi.

Tajomná noc

Usmieva sa mesiačik
na tie svoje detičky. 
Ktože to sú?
Trblietavé hviezdičky.

8

Igor Petruska
KRESLENIE 5-6



Raketa letí do vesmíru k hviezdam. Pomôž znázorniť jej let v letovej dráhe najskôr rukou vo vzduchu a potom 
pomocou lomených prerušovaných čiar kresli let rakety. Obrázok si vyfarbi podľa vlastnej fantázie. 

 Raketou okolo zeme

Do rakety nasadneme,
K hviezdičkám sa dostaneme.
Raketa je veľký drak, 
poletí až nad oblak.

9

Igor Petruska
KRESLENIE 5-6



Poďme nášmu kamarátovi pomôcť uhasiť oheň. Kresli hadice pomocou vyznačených prerušovaných čiar v tvare 
špirály. Hasičské auto si vyfarbi.

Odvážny hasič

Pomóóc, ratááá, vonku horí,
nemôžem vojsť do komory.
Hadicu ja krátku mám,
nezvládnem to celkom sám.

10

Igor Petruska
KRESLENIE 5-6



Pomocou čiar – šnúrok spoj balón s rukou šaška Jaška. Naľavo obtiahni a dokresli podľa vzoru krivé čiary – šnúrky, 
vpravo obtiahni a dokresli rovné čiary – šnúrky. Spočítaj balóny s krivou šnúrkou a počet zaznač bodkami do 
okienka s krivou čiarou. To isté zopakuj pri balónoch s rovnou čiarou. Obrázok vyfarbi. 

ŠAŠKO JAŠKO

Balón letí, hviezda svieti
a šaško sa usmieva,
že aj šnúrka na balóne 
raz je rovná, raz krivá.

12

Igor Petruska
MATEMATIKA 4-5



Vláčik vezie deťom časti stavebnice. Vyfarbi geometrické tvary v prvých troch vagónoch podľa predlohy. 
Do prázdnych vagónov dokresli tvary podľa poradia, ako sú znázornené v prvých troch vagónoch a tiež ich vyfarbi 
podľa zadania.

VLÁČIK GEOMETRÁČIK

Aha, deti, ide vláčik,
volá sa Geometráčik.
Vezie rôzne tvary,
poznáte ich vari?

13

Igor Petruska
MATEMATIKA 4-5



Zvieratká v lese zdobili vianočný stromček. Pomenuj ozdoby na stromčeku. Spočítaj, koľko je na strome šušiek, žaluďov, 
gaštanov a orechov. Ich počet vyznač do okienka s príslušným obrázkom pomocou bodiek. Obrázok si vyfarbi.

VIANOCE V LESE

Veveričky zdobia stromček,
dobroty naň dávajú.
Zasnežený majú domček,
vločky zhora padajú.

14

Igor Petruska
MATEMATIKA 4-5



Na stromček sa prišlo pozrieť niekoľko snehuliakov aj zajacov. Povedz, koľko snehuliakov nemá metlu. Ich počet
vyznač do okienka so snehuliakom. Spočítaj zajace a ich počet vyznač do okienka so zajacom. Obrázok si vyfarbi.

15

Igor Petruska
MATEMATIKA 4-5



Kde bývajú zvieratká? Správny domček zvieratka nájdeš pomocou stopy, ktorá je rovnaká pri zvieratku aj pri jeho 
domčeku. Cestu, ktorou sa zvieratko dostane domov, vyznač čiarou. Zvieratká si vyfarbi.

TU BÝVAM JA

Zima prišla, vonku mrzne,
rýchlo domov, zvieratká!
Nech vám kožuch nezamrzne,
cesta nie je prikrátka.

16

Igor Petruska
MATEMATIKA 4-5



17

GUĽOVAČKA

Na kopci je veľký zhon,
deti z domov vyšli von.
Všetci sa chcú guľovať,
baviť sa a sánkovať.

Deti sa išli guľovať a chceli si pripraviť rovnaký počet snehových gúľ. Dokresli každému dieťaťu snehové gule tak, 
aby ich mal každý 6. Obrázok si vyfarbi.

Igor Petruska
MATEMATIKA 4-5



Pomenuj dopravné prostriedky na obrázkoch a vyfarbi ich. Potom spoj každý dopravný prostriedok s obrázkom 
prostredia, v ktorom sa pohybuje.

CESTUJEME 

Po vode k nám loďka pláva,
z lietadla nám Katka máva.
V autíčku sa Maťko vezie,
babičku k nám vlak privezie.

8

Igor Petruska
OBJAVOVANIE 3-4



Ak svieti na semafore červená, musíš stáť a čakať na chodníku. Zober červenú farbičku a na semafore
vyfarbi svetlo, ktoré to prikazuje. Obrázok si vyfarbi.

POZOR, ČERVENÁ!

Pozor deti, červená.
Červená STOJ! znamená.
My sme veľkí, my to vieme,
z chodníka sa nepohneme.

9

Igor Petruska
OBJAVOVANIE 3-4



ZIMNÝ SPÁČ 

Medveď sa chce uložiť na zimný spánok a celú zimu prespať vo svojom brlohu. Čiarami vyznač cesty, ktorými môže 
medveď prísť do svojho brloha.

Hnedý medveď v kožuchu
na spánok sa zberá.
Nájde cestu k brlohu?
Aha, tam je diera!

10

Igor Petruska
OBJAVOVANIE 3-4



Dokresli do krmítka veľa farebných semienok. Porozprávaj, ako sa v zime ľudia starajú o vtáčiky. Obrázok si 
vyfarbi.

PRIŠLA ZIMA

Prišla zima veliká,
prekvapila drozdíka.
Poďme, Janko, Marienka,
nasypme mu semienka.

11

Igor Petruska
OBJAVOVANIE 3-4



Mikuláš navštevuje všetky deti a obdarúva ich. Čo by si si prial? Nakresli Mikulášovi do batoha, čo by ťa potešilo.

MILÝ MIKULÁŠ

Mikuláš, Mikuláš, 
povedz, čo mi prinášaš?
Prekvapím ťa, uvidíš!
Verím, že ma potešíš.

12

Igor Petruska
OBJAVOVANIE 3-4



ČO CHÝBA? 

Domino si zahrajme,
kocku s kockou spojme.
Nájsť stratené obrázky
spolu teraz skúsme.

Pri hre s dominom sa deťom zotreli niektoré obrázky.V prílohe nájdeš obrázky z domina. Vystrihni ich
a nalep na správne miesta.

13

Igor Petruska
OBJAVOVANIE 3-4



Deti sa chcú ísť vonku sánkovať. Či má každé dieťa sánky, zistíš tak, že spojíš čiarou každé dieťa so sánkami. Urči, či detí je menej, viac 
alebo rovnako ako sánok. Postaveným snehuliakom vietor odfúkol metly. Urči, čoho je menej – metiel alebo snehuliakov a vyfarbi ich. 
Nakoniec vyfarbi v spodnom rade toľko rukavíc, aby ich bolo rovnako ako čiapok.

Pripravme sa na zimu 

11

Pani Zima milá
deti potešila.
Na hlavu si čiapku dala
a s deťmi sa sánkovala.

Igor Petruska
POČÍTANIE 5-6



Prezri si obrázky v okienkach a porozmýšľaj, ktoré patria k sebe a čo k ostatným obrázkom nepatrí. Obrázky, ktoré patria k sebe, vyfarbi. 
Obrázok, ktorý tam nepatrí, preškrtni. Spočítaj, koľko vecí patriacich k sebe je v každom okienku a ich počet zapíš bodkami do žltého rámčeka.

Čo tu patrí a čo nie? 

12

Čo tu patrí a čo nie?
Obrázok mi napovie.
Hneď to zistím, veru tak,
Veď som dobrý predškolák.

Igor Petruska
POČÍTANIE 5-6



Zahraj si zimné sudoku. Vystrihni obrázky v prílohe a doplň ich do prázdnych okienok. Aké sú pravidlá hry? Každý obrázok sa môže 
vyskytovať v každom rade iba raz. Každý obrázok sa môže vyskytovať v každom stĺpci iba raz. Každý obrázok sa môže vyskytovať v každom 
bloku iba raz.

Potrápme si hlavičky 

13

Potrápim si hlavičku,
kým vylúštim tajničku.
Sudoku je predsa príma, 
či je teplo a či zima.

Igor Petruska
POČÍTANIE 5-6



Pomenuj smer, ktorým letia vtáčiky v prvom rade. Vyfarbi vtáčiky podľa piktogramov. Vtáčiky spočítaj a vyznač ich počet bodkami
dole do žltých rámčekov. Urči, ktorých vtáčikov je najviac, ktorých je najmenej a ktorých je rovnako.

letíme spolu 

14

 Letím svetom sem a tam,
ale nikdy nie som sám.
Vždy letíme pekne spolu
na lúku aj za stodolu.

Igor Petruska
POČÍTANIE 5-6



Nájdi dvojice obrázkov patriacich k sebe a spoj ich čiarou podľa vzoru. Obrázky si vyfarbi.

Patríme k sebe 

15

Patríme k sebe, my to vieme,
aj Tebe obrázkom napovieme.
Tak ako dieťa patrí k mamičke,
aj psík sa poteší kostičke.

Igor Petruska
POČÍTANIE 5-6



 Jarná lúka

Pozri, ako na jar zakvitla lúka rôznymi kvetmi. Zakrúžkuj kvety tak, ako sú zoradené v žltom rámčeku. Spočítaj, koľko takých radov si 
našiel a bodkami vyznač ich počet do žltého rámčeka.

18

V záhradke sú jarné kvety,
roztrieďte ich, milé deti.
Kto to zvládne, kto to vie?
Kto ich mená uhádne?

Igor Petruska
POČÍTANIE 5-6



Povedz, čo vidíš na obrázku. Pomenuj členov rodiny. Povedz mená svojich rodičov a súrodencov. Ak máte domáce 
zvieratko, povedz aké a ako sa volá.

JA A MOJA RODINA

Krátky príbeh začína,
bola jedna rodina.
Či sú piati a či dvaja,
láska je to, čo ich spája.

13

Igor Petruska
POZNÁVANIE 4-5



Na obrázkoch su znázornené rôzne povolania. Pomenuj, čo robia ľudia na obrázkoch a spoj ich po vyznačených znakoch 
s predmetmi, ktoré používajú pri svojej práci. Každú cestu vyznač inou farbičkou. Predmety vyfarbi podľa seba.

KEĎ VYRASTIEM, ČÍM JA BUDEM?

Čím budem, keď vyrastiem?
Lekár, pekár, učiteľ?
Policajt či predavačka?
Je to pre mňa voľba ťažká.

14

Igor Petruska
POZNÁVANIE 4-5



Pozorne si pozri obrázok. Pomenuj dopravné prostriedky, ktoré poznáš a urč miesto ich pohybu. Na ceste je aj 
semafor. Povedz, aké má farby a čo znamenajú, kedy môžeš prejsť cez cestu a kedy musíš stáť. Prechádzať môžeš 
iba v doprovode dospelého. Obrázok vyfarbi.

POZOR, SVIETI ČERVENÁ!

Pozor, svieti červená!
Zastaviť to znamená.
Zelená zas púšťa vpred,
nič nečakaj, prejdi hneď.

15

Igor Petruska
POZNÁVANIE 4-5



Okolo taniera je veľa jedla. Vyber jedlá, ktoré sú zdravé a spoj ich čiarou s tanierom. Na tanier nakresli svoje 
najobľúbenejšie zdravé jedlo. 

ZDRAVÉ DOBROTY 

17

Ryba, syry, vajíčka
zdraviu slúžia spolu.
Keď navarí mamička,
choroba má smolu.

Igor Petruska
POZNÁVANIE 4-5



JAR NA LÚKE

Porozprávaj podľa obrázka, čo sa deje v prírode na jar. Obkresli obrázky po prerušovaných čiarach a vyfarbi ich.

18

Motýľ, muška, ba aj včielka
poletujú radostne.
Jar už prišla, vie i lienka,
šťastne sedí na liste.

Igor Petruska
POZNÁVANIE 4-5



Na dvore sú rôzne zvieratká. Pomenuj ich a povedz, ako sa volajú ich mláďatká. Dvojice patriace k sebe zakrúžkuj.

ZVIERATKÁ A ICH MLÁĎATKÁ

Na dvore už zvieratká,
majú svoje mláďatká.
Pomenuj to zvieratko,
mamičku aj mláďatko.

20

Igor Petruska
POZNÁVANIE 4-5



Pozri na obrázky. Porozprávaj, čo znázorňujú. Pomocou obrázkov povedz, ako plynie tvoj deň, čo kedy počas dňa robíš.

Môj deň

8

Keď sa na mňa slnko smeje,
viem, že je čas vstať z postele.
Počas dňa sa pekne hrám,
večer sladko zaspávam.

Igor Petruska
POZNÁVANIE 5-6



Vystrihni obrázky z prílohy, pomenuj ich a nalep do okienka s ročným obdobím, kam patria. Obrázky si vyfarbi.

Uhádni, kam patrím

jeseň zimaj zi

9

Ponad stromy šarkan letí,
V zime a či v jeseni?
Snehuliaka na záhrade
Každý rád si postaví. 

Igor Petruska
POZNÁVANIE 5-6



Pozri, aké vtáčiky a ich stopy sú na obrázku. Pomenuj ich. Stopy ťa zavedú k potrave, ktorou sa živia. Ktorý vtáčik na obrázku je pre
stromy veľmi dôležitý? A prečo ho voláme lekár prírody? Na obrázku je aj jeden vtáčik, ktorý tam nepatrí. Nájdi ho a povedz prečo.

Po stopách zvierat

10

Po lese si medveď kráča,
zbiera chutné maliny. 
Neskôr na nich pochutná si,
ak nezaspí od zimy.

Igor Petruska
POZNÁVANIE 5-6



Čo sú to za čudné zvieratká na obrázkoch? Vystrihni si obrázky z prílohy a správne prilep chýbajúce časti tela. Zvieratká pomenuj.
Nájdi k nim mláďatá a prilep ich vedľa dospelých zvierat. Povedz, čím sa každé zviera živí, kde býva a ako sa pohybuje.

Kam sa ukryli zvieratká

17 17

Kam, zvieratká, kamže, kam? 
Kúsok tela chýba vám. 
Aj mláďatká vaše milé
doplním k vám celkom sám. 

Igor Petruska
POZNÁVANIE 5-6



Pozri sa na obrázok a porozprávaj, čo na ňom vidíš. Vystrihni si obrázky z prílohy a nalep ich, kam patria. Urč miesto pohybu 
jednotlivých dopravných prostriedkov. Obrázok si vyfarbi.

Cestou – necestou

15

Janko volá: Pozor, deti!
z tunela sa rúti vlak.
Na oblohe pri slniečku
Čo je to za čudný vták?

Igor Petruska
POZNÁVANIE 5-6



Čo si dnes oblečiem

Čo znázorňujú jednotlivé obrázky? Ktoré ročné obdobie máš najradšej? Z prílohy si vystrihni obrázky postáv a nalep ich do rámčekov. 
Podľa oblečenia ich spoj šípkou s ročným obdobím, ku ktorému patria. Obrázky si vyfarbi.

22

Ráno pozriem cez okienko,
či sa na mňa smeje slnko.
Ak von fúka slabý vetrík,
oblečiem si tenký svetrík.

Igor Petruska
POZNÁVANIE 5-6



Kto sa stratil v obrázku? Zistíš to, ak podľa farebných ceruziek a symbolov vyfarbíš celý obrázok. Nakoniec sa pokús vymyslieť vlastný 
príbeh o zatúlanom gaštančeku.

O ZATÚLANOM GAŠTANČEKU

14

Na mohutnom strome býva,
v pichľavom dome sa ukrýva.
Jeho meno gaštan je,
diviak si ho s chuťou zje.

Igor Petruska
ROZPRÁVANIE 5-6



Obrázky v žltých rámčekoch pomenuj a nájdi ku každému z nich obrázok s rovnakým pomenovaním, ale iným významom.
Vysvetli rozdielny význam týchto slov. Každú dvojicu spoj inou farebnou pastelkou.

HOMONYMÁ

15

Čo sú to za slovíčka?
hádaj, milá Anička.
Rovnako sa nazývajú,
no odlišný význam majú.

Igor Petruska
ROZPRÁVANIE 5-6



Pozri sa na obrázky. Pomenuj ich a slová, ktoré majú na konci rovnakú slabiku, teda sa rýmujú, navzájom spoj čiarou.

RÝMY ZIMY

17

Po jazere pláva kačka,
a na brehu sedí mačka. 
Poďme aj my rýmovať, 
a pritom sa zabávať.

Igor Petruska
ROZPRÁVANIE 5-6



Pozri sa na obrázky. Jednotlivé obrázky pomenuj, pomocou vytlieskávania rozdeľ slovo na slabiky a počet tliesknutia označ pomocou 
bodiek do modrého rámčeka pod obrázkom.

POZNÁŠ MA?

18

Poznáš, Peťko, Anička,
poznáš tieto slovíčka?
Pomenuj ich spolu s nami
a vytlieskaj ručičkami.

Igor Petruska
ROZPRÁVANIE 5-6



Pomenuj obrázky v čiapkach. K veľkému písmenu v čiapke nájdi jeho kamaráta – rovnaké písmeno v žltom rámčeku a spoj ich 
čiarou. Dvojice rovnakých písmen vyfarbi rovnakou farbou.

UKRYTÉ PÍSMENÁ
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´



19

Jedno písmeno v štvorci je, 
druhé sa v čiapke ukryje. 
Úloha sa začína,
pospájaj tie písmená. 

Igor Petruska
ROZPRÁVANIE 5-6



KDE SOM? NÁJDI MA

Pomenuj obrázky. Pozri si prílohu určenú k tejto dvojstrane. Písmená z prílohy obkresli, vystrihni a nalep k obrázku s rovnakým 
písmenom.

 



 

̌ ̌



20

Biely kvietok konvalinky
dáme mamke z lásky.
A vy, deti, skúste hľadať
dve rovnaké hlásky.

Igor Petruska
ROZPRÁVANIE 5-6




