
I. Nácvik plynulého čtení 

uzavřené slabiky

1. Ztracená písmenka

Říkej slova podle obrázků a doplňuj do rámečků chybějící písmena. Doplněná slova přečti!
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II. Nácvik čtení slov s uzavřenou

slabikou na začátku slova

1. Ztracená písmenka

Které písmenko ze slova uteklo? Najdi ho a doplň. Doplněná slova přečti a přepiš do sešitu!
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VI. Nácvik čtení uzavřené slabiky se

slabikotvorným r, l. 

1. Neznámý živočich

Zopakuj si čtení slabik se slabikotvorným r, l, které jsou natištěny v balonech. Doplň je do neúplných slov
ve větách. V koších těchto létajících balonů najdeš písmena potřebná k vyluštění rébusu.

1. Pes na nás někdy __ __ čí.
2. Keře mívají __ __ ny.
3. Do bílé omáčky se dává ko __ __.
4. Na podzim bývá často  __ __ ha.
5. Ovce dávají lidem __ __ nu.
6. Zeminu sype na auto  ba __ __.
7. Používáme více sekačky než __ __ py.
8. Med můžeme používat jako cu __ __.
9. Maminka má na vytírání   ha __ __.

10. Poraněné oko většinou __ __ zí.

Vyřeš rébus:

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __  žije v moři i v čisté řece. Má ráda
teplé podnebí. Lidé tam mají chovné farmy. Tento malý živočich
jim totiž dává nádherné __ __ __ __ Y.

2. Hledej rýmy!

Spojuj čarou slova v sousedních sloupcích, která se spolu rýmují. Zahraj si na básníka a vymýšlej říkanky
s těmito rýmy. 

Petr frčí umí trčí trká mrzí
růže metr mlčí drny plži frká
krčí vrže srny krmí drzý muži

Vymýšlej říkanky! Tento hoch je Petr,
měří jenom metr.
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VII. Texty k docvičení čtení slov 

s uzavřenou slabikou

Kohoutí zápas

Jednou se začali kohouti hádat o malé zrníčko. Hádali se a hádali. 
„To je moje zrníčko, já ho našel,“ volal větší kohout. 
„Ne, ne, je moje, já ho uviděl už z dálky,“ řekl menší kohout.
A tak se kohouti dohadovali a dohadovali, až začali mezi sebou

zápasit. Útočili na sebe, trhali si peří a ani nezpozorovali, že se na
ně dívá malé kuřátko. Kuřátko zrníčko sezoblo.

Kohouti zápasili dál. Na zrníčko už asi zapomněli, zajímal je
jenom jejich souboj.

Jaké přísloví v sobě bajka skrývá? (Když se __ hádají, 3. se _____ .) 
Slova k procvičení:

nezpozorovali          zrníčko             sezoblo         zapomněli

Co se říká

Čti česká přísloví. Najdi větu, která má podobný význam a zapiš její číslo k odpovídajícímu přísloví.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. __ Slova k procvičení:
2x měř, jednou řež. __
Není každý den posvícení. __ posvícení
Kovářova kobyla chodí bosa. __       
Komu se nelení, tomu se zelení. __ k ostatním

1. Živí se šitím, ale nemá čas ušít si nové šaty. většinou
2. Jak se chovám k ostatním, tak se oni 

chovají ke mně. rozmysli si
3. Pilní lidé se většinou mají lépe.
4. Pořádně si rozmysli, jak to budeš dělat. pokaždé
5. Pokaždé se nám nedaří.
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