
1. Domaluj obrázky. Pokus se, aby pravástrana byla úplně stejná jako levá.

l ř
$\

2. Zty král usekl mečem zkaždéhopísmene půlku. Zacltaňpísmena a dokresli je.
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3. Vylušti slovo a napiš ho na řádek správně. Zrcátko ti pomůže. Do rámečku namaluj, co ti vyšlo.
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sčírÁuE A oDčírÁME Do DvAcETi

TEREzKA Byolí vE 3, poomží.
BARNAnÁš gyolí o ovĚ ponnží
uíšr. KDE gyolí BARNAnÁšz

ANlčxn nyplí v 7. poonží,
MAx gyot_í o čryŘl pootpží uíšr.
KDE gyolí MAx?

vE KTrnÉu poDLAží eynuí... z
ANlčxn..Z....
BARNASÁš,5
MAx. .,?..ť..

TEREZKn..?,.

KDo evolí Nr.lvÝšrz NÁ X
KDo BYDL| NEJNIZE? rtr\rZV,,|
ZAJDEME K MAXovl, MÁ svÁrrrc.
KoLlK posCHoDí vlusí lír zE
svÉHo ByTu rcpzoÉ z oÉríz

pů;DEME K BARNAgÁšovl.
KDo ro uÁ NEJaúžz
KDo lvlÁ NEJorlší CEsTu?

Zdroi obrázku: Matematika pro 1. roěník, nakl, H-mat, o.p,s.
ilustrace: Lukáš urbánek
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1) V království Ď mají neposIušné děti. Přečtijejich jména a pomoz je
zavolat. Jména dbpiš do řádků.

Bédia

pojd'si uklidit pokojl

pojď si umýt ruce!
í-,
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1

.]--
, pojd'rsi napsat úkoly!

2} V královstvf se narodila mláďata. Jak se jim ííká? Pomoz je
pojmenovat. §ibva dopiš do řádků. Můžeš využít nápovědu.

Koěka*, KÓ ťA ..I 4
Krůta má i nů f nT 4
Labuť 

^^ 
uABlJ řAra

l:.)

nápověda: tabuťata, koýata, krúťata

3) V královstvíLNikoumají, jaké zvuky vydávají zvířata. Přečti věty a
zkus je napodobit. Zvííata můžeš vedle nakreslit.

kočka mňouká.

Pes,Ďáfá.

žaua kuňká.


