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Žák se naučí pracovat s textem, třídí a pracuje s informacemi.
Naučí se základní vlastnosti ročního období léto.

Třída

1. – 2.

1. Vylušti tajenku a doplň do věty:
ANO
L
É
J
O

První letní měsíc je červen.
Svítí a velmi hřeje slunce.
V létě se oře pole.
Dozrává první ovoce.

NE
K
U
T
I

______________ začíná 21. června.
2. Doplň chybějící slova do vět:
Letní měsíce jsou _____________, ____________________ a ______________.
Venku je _____________, den je ______________ a noc __________________.
Děti se těší na ______________ prázdniny, které jsou v měsíci ______________
a ____________.
3. V létě chodíme sbírat houby, roztřiď správně do košíčku:
babka

bedla

hřib

hřib satan
suchohřib

JEDLÉ

liška

muchomůrka červená
žampion

muchomůrka zelená

muchomůrka tygrovaná

JEDOVATÉ

4. Co dále můžeme sbírat v lese? ________________________________________
_________________________________________________________________
5. V létě chodíme hodně na výlety. Řekni, kam dáme odpadky, když jsme v přírodě.

6. Označ činnosti, které děláš v létě:
Chodíme na houby.

Koupeme se v rybníku. Pouštíme draky.

Bruslíme na zamrzlém rybníku. Zdobíme stromeček. Chodíme na maliny.
Jedeme na stanový tábor. Sázíme zeleninu. Děláme táborák.
Užíváme si letní prázdniny.

Stavíme sněhuláka. Pečeme vánočku.

Barvíme vajíčka. Jezdíme na výlety do přírody.

7. Dopiš tři věci, které tě napadnou, když se řekne:
Jaro: ___________________________________________________________
Léto: ___________________________________________________________
Podzim: _________________________________________________________
Zima: ___________________________________________________________
8. Namaluj, co bys chtěl dělat o prázdninách.

Řešení:
1. jaro
2. červen, červenec, srpen, teplo, dlouhý, krátká, letní, červenci, srpnu
3. jedlé: babka, hřib, žampion, suchohřib, bedla, liška
jedovaté: muchomůrka zelená, hřib satan, muchomůrka tygrovaná, muchomůrka
červená
4. jahody, maliny, ostružiny, borůvky
5. Potravinový odpad můžeme zahrabat, ostatní odneseme.
6. Chodíme na houby. Koupeme se v rybníku. Chodíme na maliny. Jedeme na stanový
Tábor. Děláme táborák. Užíváme si letní prázdniny. Jezdíme na výlety do přírody.
7. jaro: Velikonoce, sněženka, kraslice, vlaštovka,…….
léto: prázdniny, moře, koupání, tábor, ……………….
podzim: drak, mlha, barevné listy, šípky,…………….
zima: Vánoce, dárky, sníh, brusle,……………………
8. individuálně
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