
Vyrieš hádanky. Odpoveď zapíš na modrú čiaru.

Visia, visia biele meče, vôkol strechy, vôkol vrát.

Iba slnko dokáže ich potichučky obtrhať.

Letia, letia hviezdy biele ako z čipiek tkané celé.

Plno ich je na stráni. Chytíš – voda na dlani.

Tancuje nám ponad hlavy, potom šuští pod nohami.

Skús vymyslieť hádanku.

Prečítaj si text.

NA SANICI

Zapadol kraj bielym snehom,

spúšťame sa dolu brehom.

Hurá, s vetrom o preteky,

mihajú sa čierne smreky,

zamihá sa v očiach svet,

to je cesta, to je let!

(Elena Čepčeková)
V básničke zakrúžkuj samohlásky – červenou, spoluhlásky - zelenou, dvojhlásky – modrou

farbou.



Na konci vety chýbajú interpunkčné znamienka. Doplň a priraď ich k vete.

Pozor

Koľko dnes nasnežilo

Blíži sa zima

Ideme sa sánkovať

Nešmykni sa

Vieš sa sánkovať

Mám na hlave zimnú čiapku

Sneží

Kedy si postavíme snehuliaka

Prečítaj si text v modrom rámiku.

Ktoré interpunkčné znamienka sú v texte? Každé zapíš len raz.

Do textu doplň interpunkčné znamienka.

Dnes som sa zobudila do bieleho dňa Pýtate sa prečo Hneď vám odpoviem Predstavte si že

hneď ako otvoríte oči vaše okno bude zasnežené Pozor Nesmiete to okno otvoriť Po otvorení

okna by ste totižto mali sneh všade Nepríjemná predstava však Nemali by sme zabudnúť na

najkrajší deň v zime Každého hneď napadli Vianoce Koho napadlo niečo iné Dúfam že aspoň

táto myšlienka vám zlepšila dnešný studený deň

Vedeli ste, že sa blížia Vianoce? Pozor! Na sánkovanie je ešte

skoro. Moja mama hovorí: „Keď sa pozrieš cez okno, vidíš hnedo-

zelenú krajinu“. Sánkovať sa budeme vtedy, keď bude celá krajina

biela.



Správne riešenie

Vyrieš hádanky. Odpoveď zapíš na modrú čiaru.

Visia, visia biele meče, vôkol strechy, vôkol vrát.

Iba slnko dokáže ich potichučky obtrhať.

cencúle

Letia, letia hviezdy biele ako z čipiek tkané celé.

Plno ich je na stráni. Chytíš – voda na dlani.

snehové vločky

Tancuje nám ponad hlavy, potom šuští pod nohami.

sneh

Skús vymyslieť hádanku.

Prečítaj si text.

NA SANICI

Zapadol kraj bielym snehom,

spúšťame sa dolu brehom.

Hurá, s vetrom o preteky,

mihajú sa čierne smreky,

zamihá sa v očiach svet,

to je cesta, to je let!

(Elena Čepčeková)

Spoluhlásky som neoznačila vzhľadom na prehľadnosť.

V básničke zakrúžkuj samohlásky – červenou, spoluhlásky - želenou, dvojhlásky – modrou

farbou.
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Na konci vety chýbajú interpunkčné znamienka. Doplň a priraď ich k vete.

Pozor

Koľko dnes nasnežilo

Blíži sa zima

Ideme sa sánkovať

Nešmykni sa

Vieš sa sánkovať

Mám na hlave zimnú čiapku

Sneží

Kedy si postavíme snehuliaka

Prečítaj si text v modrom rámiku.

Ktoré interpunkčné znamienka sú v texte? Každé zapíš len raz.

, . ? ! : „ “ -

Do textu doplň interpunkčné znamienka.

Dnes som sa zobudila do bieleho dňa. Pýtate sa prečo? Hneď vám odpoviem. Predstavte si, že

hneď ako otvoríte oči, vaše okno bude zasnežené. Pozor! Nesmiete to okno otvoriť. Po

otvorení okna by ste mali sneh všade. Nepríjemná predstava však? Nemali by sme zabudnúť

na najkrajší deň v zime. Každého hneď napadli Vianoce. Koho napadlo niečo iné? Dúfam, že

aspoň táto myšlienka vám zlepšila dnešný studený deň.

Vedeli ste, že sa blížia Vianoce? Pozor! Na sánkovanie je ešte

skoro. Moja mama hovorí: „Keď sa pozrieš cez okno, vidíš hnedo-

zelenú krajinu“. Sánkovať sa budeme vtedy, keď bude celá krajina

biela.




