
1. Prečítaj si hádanky v okienkach a spoj ich so správnym obrázkom. Obrázky pomenuj a spoj s písmenom, ktoré majú na začiatku.
(Pregen tuke o garude lava, sar džaneha so oda hin, sphand les le čitroha. Phen sar pes o čitre vičinen, sphand
literaha save len hin anglal.)

O M J K
Skús uhádnuť, prečo máme 5 hádaniek, 5 obrázkov a len 4 písmená.

CHODÍ KLBKO PICHĽAVÉ,

PO CESTIČKE, PO TRÁVE.

PICHLIAČIKY OSTRÉ MÁ,

JE TO JEHO OCHRANA.

NA SALAŠI BÝVA,

PRED VLKOM SA SRÝVA.

VLNY VEĽA MÁVA,

JE TO PREDSA DÁMA.

NA STROME SI RADA VISÍ,

BANÁN TI HNEĎ VEZME Z MISY.

DRZÁ JE, NO NEPREVRAVÍ,

SKÁKANIE JU VEĽMI BAVÍ.

MALÉ, SIVÉ, CHLPATÉ,

POBEHUJE PO CHATE.

PRED MAČKOU SA SKRÝVA,

V TMAVEJ DIERE BÝVA.

KOPČEK TU A KOPEČK TAM,

VŠADE, KDE SA POZERÁM.

POD ZEMOU SI TICHO RYJE,

V CHODBIČKÁCH SI TAJNE ŽIJE.



2. Prečítaj si odkaz od opice Škorice. Potom prečítaj písmená v rámikoch a sleduj, pri ktorých písmenách zostanú

tvoje pery zatvorené a pri ktorých zostanú otvorené. Spoj čiarou písmená s perami podľa toho, ako si hlásky vyslovil.

(Pregen tuke kada odkazis pale opica so pes vičinel Škorica. Paľis pregen o litera andre ramikos a dikh save

literi ena andro tiro muj phundrade a sphandle. Sphand linajaha o muj, sar o literi vakerenas. )
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Keď vyslovujeme
SPOLUHLÁSKY

naše pery
zostávajú spojené

alebo sú
bližšie pri sebe.

Keď vyslovujeme
SAMOHLÁSKY
naše pery nie sú



3. Doplň chýbajúce interpunkčné znamienka na konci viet. .( Dothov o interpunkčne znamienka andre veta so chibaľinen.

Na obrázku je kobylka Hviezdička __ Vieš, čo robí najradšej __

Veľmi rada oddychuje na lúke __ Občas sa rozbehne k lesu__

Vtedy na ňu kričí koník Pejko __ Stoj __ Nemyslíš, že si už veľmi ďaleko __

Vtedy sa kobylka zamyslí __ Kiež by som bola vtákom ___



4.Prečítaj si slová v rámikoch a vyfarbi ich podľa zadania: (Pregen tuke o lava andre ramikos a čintrin les avri pal koda, so hino irimen.)

a) Slová, ktoré pomenúvajú ovocie a končia sa na samohlásku vyfarbi červenou farbou.

b) Slová, ktoré pomenúvajú dopravné prostriedky a začínajú sa na spoluhlásku vyfarbi zelenou farbou.

c) Slová, ktoré pomenúvajú zvieratká a nachádza sa v nich dvojhláska vyfarbi modrou farbou.
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