
O PSÍČKOVI A MAČIČKE

Pomenuj obrázky z rozprávky a označ bodkami počet slabík. 
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Slová z predchádzajúcej úlohy roztrieď do farebných obdĺžnikov podľa pokynov. 

- Do červených obdĺžnikov napíš slová, ktoré sa začínajú na mäkkú spoluhlásku.
- Do modrých obdĺžnikov napíš slová, ktoré sa začínajú na tvrdú spoluhlásku.
- Do oranžových obdĺžnikov napíš slová, ktoré sa začínajú na obojakú spoluhlásku.

 MÄKKÁ  TVRDÁ OBOJAKÁ 

Spoj čiarou dvojice slov, ktoré patria k sebe. 

pes škola 

žiaci        pazúriky 

slnko mačka 

mydlo usušiť 

špina umyť 

labka   pena 
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 Vyfarbi ilustráciu, z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke, od autora Jozefa Čapka. 
Ilustrátorom je sám autor.  Knihu si môžete požičať v najbližšej knižnici alebo kúpiť 
v kníhkupectve. Samozrejme, nájdeme tam aj množstvo iných rozprávok zoradených 
podľa žánru alebo podľa abecedy.  

  

- Zo zadania vypíš podstatné mená v nominatíve. Opakujúce sa podstatné mená napíš len 
raz. 
 
 
 
 
 
 
 

- Urči počet hlások v jednotlivých slovách. Počet hlások zapíš číslicou nad slovo.  
- Usporiadaj slová podľa dĺžky. 
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Pomenuj obrázky z rozprávky a označ bodkami počet slabík.   
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Slová z predchádzajúcej úlohy roztrieď do farebných obdĺžnikov podľa pokynov. 

- Do červených obdĺžnikov napíš slová, ktoré sa začínajú na mäkkú spoluhlásku. 
- Do modrých obdĺžnikov napíš slová, ktoré sa začínajú na tvrdú spoluhlásku. 
- Do oranžových obdĺžnikov napíš slová, ktoré sa začínajú na obojakú spoluhlásku. 

 

 MÄKKÁ              TVRDÁ     OBOJAKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Vytvor dvojice a spoj ich čiarou.  

 

pes    škola 

žiaci           pazúriky 

slnko    mačka 

mydlo    usušiť 

špina    umyť 

labka                pena 
 

 

 

 

pes 

mačka 

dom 

voda 

les 

hrniec 

štipec 

mydlo 

pena 

kefa 
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 Vyfarbi ilustráciu, z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke, od autora Jozefa Čapka. 
Ilustrátorom je sám autor.  Knihu si môžete požičať v najbližšej knižnici alebo kúpiť 
v kníhkupectve. Samozrejme, nájdeme tam aj množstvo iných rozprávok zoradených 
podľa žánru alebo podľa abecedy.   

  

Zo zadania vypíš podstatné mená v nominatíve. Opakujúce sa podstatné mená napíš len 
raz. 
      10    5            8              6          7              5         10            8 
ilustrácia, kniha, rozprávky, psíček, mačička, autor, ilustrátor, knižnica,  
         12  5         7 
kníhkupectvo, žáner, abeceda 
 
Urči počet hlások v jednotlivých slovách. Počet hlások zapíš číslicou nad slovo.  
Usporiadaj slová podľa dĺžky vzostupne (od najkratšieho po najdlhšie). (rovnako dlhé 
slová napíš za sebou) 

žáner, autor, kniha, psíček, mačička, abeceda, knižnica, rozprávky, ilustrácia, ilustrátor,  

kníhkupectvo 
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