PRÁZDNINOVÁ VÝZVA
PRE BUDÚCICH PRVÁKOV

Čo majú spoločné
tieto dvojice slov?
modrá-červená,
auto-bábika, tričkonohavice, jablkobanán, klavírbubon. Vieš k nim
pridať tretie?
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Napíš svoje meno čo
najmenšími a potom
čo najväčšími
písmenami. Ak ho
ešte nevieš, určite ti
niekto rád pomôže!
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Nájdi hračku, ktorá
začína na rovnaké
písmeno ako tvoje
meno.
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Opakujte po sebe
v zrkadle rôzne
grimasy. Čo
všetko dokážete
urobiť s jazykom?
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Vytlieskaj názvy
rastliniek, ktoré
dnes uvidíš na
prechádzke.

Akú zmrzlinu máš
najradšej? A akú
by si nikdy
nezjedol? Vymysli
si, aké príchute by
mohla mať.
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Myslíš, že sa tieto
dvojice slov rýmujú?
mačka-kačka, stromkonár, cesta-vesta,
domček-psík, oheňauto.
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Zatvor si oči a
povedz, aké
zvuky počuješ.
Vieš ich
rozoznať
všetky?
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Poznáš pesničku
alebo básničku s
tvojím obľúbeným
zvieratkom? Ak nie,
skús takú nájsť a
nauč sa ju
naspamäť.

Ako znejú tieto
povolania, keď ich
robí žena?
Pilot, kaderník,
bežec, hokejista,
potápač.
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Nájdi v časopise
obrázky ľudí. Skús
si predstaviť, o
čom sa mohli
rozprávať.

Ktoré slovo je
dlhšie? Had alebo
dážďovka?
Vieš vysvetliť
prečo?
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Zahraj sa na
naozajstné divadlo!
Zavolaj všetkých z
rodiny a spolu si
zahrajte tvoju
obľúbenú rozprávku.
Ty budeš hlavný šéf!
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Urobte tú istú
úlohu ako v šiesty
deň. Ale pozor!
Budete si
vymýšľať slová,
ktoré neexistujú!

Ako by si tieto slová
povedal/a "krajšie"?
Strom, balón, auto,
pohár, jahoda.
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Zahraj si panáka troška
inak! Slovo namiesto
vytlieskania "vyskáč".
Pozor - jeden skok,
jedna slabika.
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Zopakuj po ocovi
vetu. Skús ju
zopakovať čo
najrýchlejšie a
potom čo
najpomalšie!
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Nájdeš, kde je chyba? Skús to povedať správne.
Sedím na stolička.
Z nových topánok ma bolia noha.
Bol/a som smädný/á a tak som sa najedol/a.
Keď ráno vstanem, hneď sa navečeriam.
Cez leto rád/a staviam snehuliakov.
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Zapamätaj si 3
slová, ktoré ti povie
mama. Zopakuj ich
presne v tom istom
poradí. Ak si trúfaš,
skús si ich
zapamätať viac!
Potom sa s mamou
vymeňte.
Zatvor si oči a skús
hmatom uhádnuť,
aké hračky ti ukryl
oco do vrecúška.
Vytlieskaj ich a
nájdi prvé
písmenko.
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Vymysli si
rozprávku a
povedz ju
mame.

Mama bude
hovoriť ako
pokazený robot.
Skús ju opraviť!
Mama-piť-voda.
Bábätko-plakaťpostieľka.
Vlak-ísť-tunel.
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Keby si mohol/la jesť len jedlá,
ktoré začínajú na tvoje prvé
písmeno v mene, aké by to
boli?
Vymeňte si do
konca leta
s tvojou
kamarátkou/
tvojím kamarátom
vaše 3 obľúbené
knižky.

Skús nájsť dve
rôzne hračky,
ktoré začínajú na
to isté písmenko.

Vypočuj si
rozprávku, ktorú
ti povie mama.
Potom ju
prerozprávaj
ocinovi alebo
babke.
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Vieš prečítať
niektoré z
písmeniek na
obale svojej
obľúbenej knižky?
Ak nie, mama ti
rada pomôže.
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Teraz budeš
počuť zvuky,
samohlásky. Keď
ich budeš počuť
dlho, vyskočíš!
Ak krátko, čupneš
si.

Ako by si nazval
tieto slová, keby
boli dve/dva/dvaja?
Tričko, obraz, pes,
syn, kolotoč, vaňa,
miska.
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Aké poznáš
dopravné
prostriedky? Podľa
čoho vieš, čo všetko
tam patrí?
Schovaj 10
hračiek do skrýš*,
ktoré im vymyslí
oco. Nezabudnite
sa potom
vymeniť!
*pod/na/za/pred/
medzi/do
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