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Príbeh č. 9 Fotografia 
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Príbeh č. 9 Fotografia 
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Príbeh č. 9 Fotografia 
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Dino cvičenia 

Cvičenie č. 1. Čítaj nahlas: 

Jedného dňa  sa           ,                  a               túlali po  

No potrebovali               .   Náhodou tam bolo    

a malo               .      Opýtali sa jej, či im neurobí  

 

 

                  .                       súhlasilo a urobilo im peknú  

                      .                       si zobral   svoj                                    
 
 
      a išiel do sveta. 

                 . Pán                 odchádzal na celé leto preč. 

             si chcela urobiť na pamiatku                    . 
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Príbeh č. 9 Fotografia 

Cvičenie č. 2. Nakresli a popíš svoju rodinu: 

Moja rodina 

RODINNÁ FOTOGRAFIA 
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Príbeh č. 9 Fotografia 

Cvičenie č. 3. Napíš do bubliniek: 

Poďte trošku doprava, trošku doľava, cvak!   

Urobme si fotku! 

 

Odchádzam preč. 
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Dino cvičenia 

 

Jedného dňa        a            sa prechádzali po  v 

 

 

  

Odrazu uvideli           .                utekal rýchlo.     

 

 

 

Takmer ich zrazil.             sa bál, že              spadne. 

 

 

No             nespadol ani z                         a ani  

 

 

 

Nehavaroval                         

  

 

 

si urobili v                      piknik. Keď vybrali tortu, 

 

 

 padol do nej                      z  

   

Cvičenie č. 4. Nájdi a podčiarkni slová, ktoré nie sú na obrázku.  

      Vypíš slová, ktoré sú na obrázku. 

 

fotka kvet  topánka  sukňa   lopta       vlasy 

lavička jašterica   had  chlapec   kamera       kruh 

kniha ponožky   ryba  dievča   včela          peň 
batoh kamene    líška  tričko   nohavice    strom 

 

KAMERA 

KRÍKY 

VLASY 

BATOH 

TOPÁNKY 

LAVIČKA 

PEŇ 
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Nakresli a napíš svoj príbeh: 



12 

Vyfarbi si príbeh: 


