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Anotace

Rodina, život v rodině.

Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci
v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům
k vyplnění.
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Jazyk

Člověk a jeho svět

Očekávaný výstup

Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat
informace.

Třída

1. – 2.

1. Zakroužkuj správné odpovědi:
Mamince se snažíme pomáhat.
Já jsem babiččin strýc.
Táta a máma jsou mí rodiče.
Nejmladší člen naší rodiny je dědeček.
Všichni spolu rádi trávíme volný čas.
Rádi se scházíme na rodinné oslavy.
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_______________________
2. Namaluj svou rodinu a jednotlivé členy pojmenuj:

3. Napiš, kdy se rodina schází.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Vymysli nadpis k tomuto krátkému vyprávění:
______________________
Zítra je neděle. Přijede babička a dědeček z Brna a také strýc a teta z Vyškova.
Přijede i bratranec Jakub a sestřenice Ola. Maminka upekla dort, tatínek připravil
ohňostroj a bráška natrhal do vázy kytky, protože budeme všichni společně
slavit. Na dortu je osm svíček a má dvě patra, je zelený a jsou na něm kytičky.
Také je na něm nápis Janě. Dostanu určitě spoustu dárků.
Nejvíc ze všeho si přeji nové kolo, tak snad ho dostanu.
5. Z textu vypiš názvy rodinných příslušníků:
________________________________________________________________
6. Co si Jana nejvíce přála k narozeninám?
_________________________________________________________________

7. Namaluj dort, který upekla maminka Janě:

8. Namaluj, co si nejvíce přeješ k narozeninám:

9. Spoj části vět.
Mamince všichni
Honzík si uklízí
Alenka pomáhá
Tatínek myje
Až to uděláme,

půjdeme společně na výlet.
umývat nádobí.
pomáháme s úklidem.
hračky v pokojíčku.
naše auto.

10. Barevně vyznač, s čím pomáháš doma ty:
umývám nádobí
zalévám kytky
spravuji auto

utírám prach

uklízím si pokojíček

vynáším odpadky
odhazuji sníh

peru

pomáhám při vaření

seču zahradu

žehlím

zašívám

Řešení:
1. rodina
2. individuálně
3. Vánoce, Velikonoce, narozeniny, svítek, narození miminka, ukončení studia,….
4. narozeniny
5. babička, dědeček, strýc, teta, bratranec, sestřenice, maminka, tatínek, bráška
6. kolo
7. dvoupatrový dort, celý zelený s kytičkami, osm svíček, nápis Janě
8. individuálně
9. Mamince všichni pomáháme s úklidem.
Honzík si uklízí hračky v pokojíčku.
Alenka pomáhá umývat nádobí.
Tatínek myje naše auto.
10. individuálně

