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Meno:................................    Dnešný dátum:............................... 

Dnes sa cítim:  

  

PL VLASTIVEDA – Putovanie novým rokom 

Ahoj kamarátka / kamarát! 

Príchodom nového roka si určite predstavuješ, čo všetko nové a pekné zažiješ. 

Iste sa tešíš na svoje narodeniny a meniny. Vieš kedy budeš oslavovať?  

 Doplň dátum svojich narodením a mením.  Značku vymaľuj. 

 

 

 

 

 Moje narodeniny                Moje meniny 

 Vyfarbi ročné obdobie , kedy oslavuješ narodeniny: 

 

 

 Prezri si stromy na obrázkoch. Dopíš do jednotlivých rámčekov ročné obdobie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyfarbi  ročné obdobia. 

 

JAR           LETO        JESEŇ         ZIMA 
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 Každý mesiac v roku je niečím zaujímavý. Rozpleť názov mesiaca, napíš 

ho.   

Vyfarbi správne tvrdenia pod daným mesiacom. 

 

JRNUAÁ FÁEBRUR MECAR ALÍPR MJÁ 

     

kvitnú kvety máme karneval snežienky padá lístie lúka kvetov 

veľa sneží korčuľujeme sa Mesiac knihy Veľká noc zakvitnuté 

stromy 

 

 Vylúšti tajničku. Dozvieš sa názov obľúbeného ročného obdobia. 

 

1. C        

 2.        

3.        

 4.        

 

1. Mužské meno 5.7.  

 

2. Pomôcka na plávanie

   

 

    Dokonči vety: 

 

V lete najradšej ........................................................................................................... 

 

Cez prázdniny by som rád cestoval /a do 

..................................................................................................................................... 

 

 Doplň SAMOHLÁSKY do letných mesiacov.  

 

J____N                      J_____L                ___  ____ G____ S T 

 

 Určite poznáš jesenné mesiace. Vyfarbi správne dvojice: mesiac + jeho 

charakteristiku. 

 

September Mesiac úcty k starším 

Október Sviatok všetkých svätých 

November Začína sa škola 

3 
4 
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 Posledným ročným obdobím je ZIMA. Posledný mesiac v roku sa volá 

 

_________________________.  

Napíš 3 charakteristiky tohto mesiaca: 

 

 

 

 

 

________________    ________________              ______________ 

 Príchodom nového roku si ľudia zvyknú dávať predsavzatia.  

Prečítaj si tie nasledujúce a vyfarbi, ktoré by si chcel splniť počas roka. Vyfarbi 

smajlíka.  

 

V januári sa naučím korčuľovať. (Aj kolieskové korčule sa 

počítajú ) 

 

Vo februári na karnevale vyhrám súťaž o najkrajšiu masku.  

V marci prečítam 2 knihy. Budú 

to....................................................... 

 

V apríli budem pozorovať prílet bocianov.  

V máji sa naučím pliesť veniec z púpav.  

V júni zjem sa odmenu 5 kopčekov zmrzliny za dobré 

vysvedčenie. 

 

V júli skočím 10 krát do vody.  

V auguste vylovím z rieky poklad.   

V septembri vyrobím šarkana.  

V októbri  pomôžem babke a dedkovi s nákupom.  

V novembri pohrabem lístie z dvora.  

V decembri postavím snehuliaka ( iglu).  

  

Sem napíš svoje predsavzatie na rok  - niečo, čo by si chcel dokázať  

 

......................................................................................................................................... 


