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informace, naučí se roční období.

Třída

1. – 2.

1. Vylušti názvy ročních období, napiš je.
É
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_________________

________________

_________________

________________

2. Seřaď správně měsíce, napiš a podtrhni: jarní měsíce – zeleně
letní měsíce – červeně
podzimní měsíce – hnědě
zimní měsíce – modře
září
březen

duben
prosinec

červenec
únor

říjen
květen

listopad

leden

červen

srpen

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Věta roztřiď dle ročního období J – jaro, L – léto, P – podzim, Z – zima
Děti pouštějí draka. ___
Mirka a Standa jedou na stanový tábor. ___
Lenka našla pod stromečkem panenku, kterou si moc přála. ___
Ve škole jsme malovali vajíčka. ___
Děti bruslily na zamrzlém rybníku.___
Listy stromů byly krásně barevné. ___
Aleš a Ondra v lese sbírali jahody, borůvky a maliny. ___
Všechno se začalo zelenat a kvést. ___
4. Ve skupinkách zjisti:
Dnes je __________________, měsíc ________________, roční období
________________, rok __________.
Počasí dnes (zapiš značkami pro počasí).

5. Domaluj obrázek dle ročních období:

JARO

PODZIM

LÉTO

ZIMA

6. Napiš, které roční období máš nejraději a proč.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Řešení:
1. jaro, léto, podzim, zima
2. leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad,
prosinec
jaro – březen, duben, květen
léto – červen, červenec, srpen
podzim – září, říjen, listopad
zima – prosinec, leden, únor
3. Děti pouštějí draka. podzim
Mirka a Standa jedou na stanový tábor. léto
Lenka našla pod stromečkem panenku, kterou si moc přála. zima
Ve škole jsme malovali vajíčka. jaro
Děti bruslily na zamrzlém rybníku. zima
Listy stromů byly krásně barevné. podzim
Aleš a Ondra v lese sbírali jahody, borůvky a maliny. léto
Všechno se začalo zelenat a kvést. jaro
4. dle skutečnosti
5. jaro – květy, listy, zelená tráva, ptáci
léto – listy, plody, kytky, motýli
podzim – barevné listy
zima – holé větve, krmítko
6. individuálně
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