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1. pracovní list - každý žák si nejprve rozstříhá jednotlivá písmena 
abecedy. Na základě různých her a pokynů učitele si procvičuje 
abecedu. Hravou formou je i obohacována slovní zásoba. Rozlišuje 
zvukovou a grafickou podobu slova.                                                      

2. – 3. pracovní list slouží k procvičování abecedy hravou formou. Žák 

řadí nebo spojuje jednotlivá písmena, tak jak jdou po sobě v abecedě, 

rozstříhaná slova řadí ve dvojici podle abecedy 

4. pracovní list slouží na procvičování abecedy, kontrolní práci. Žáci 

jej vypracovávají průběžně během několika vyučujících hodin 

Klíčová slova: abeceda, pokyn, písmeno, hláska, pořadí písmen, pořadí 

slov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karty – abeceda, hrátky s abecedou 

A a B b C c Č č D d 
Ď ď E e F f G g H h 
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T t Ť ť U u  V v W w 
X x Y y Z z  Ž ž  
 

Možné hry a pokyny: Seřaď písmena dle abecedy.  

                                       Seřaď skupiny písmen např. od E po L, N až R… 

                                       Orientace – ukaž písmeno S a řekni slovo, které na něj začíná, najdi písmeno, 
které je mezi Ř a Š, F a H…, najdi písmeno, které je uprostřed slova krk, vlk … 

                                      Vyber všechna písmena, kterými začínají křestní jména tvých spolužáků. 

                                        Hry na rozvíjení slovní zásoby: např. písmenková, slovní fotbal       

               

 

 

 

 

 

 

 



Hrátky s abecedou 

 

1. Kačce se rozsypala písmena.  Dokážeš jí pomoci a dát písmenka zpátky na 

nástěnku podle abecedy? 

KKK    N  

 

 

M       H ____________________________________________ 

 

2. Tvoř trojúhelníky tak, abys vždy spojil tři body písmen, jdoucích po sobě 

v abecedě. 

.A              .K             .L      .G          .Ť                .X      .S            .Ž 

        .B        .N            .M       . F         .V        .P               . Z 

.C         .O                .E              .U        .W              .R          .Y 

 

3. Spoj body podle abecedy. Poznáš, co by to mohlo být? Obrázek dokresli. 

                          .B 
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mrkev zelí rajče salát okurka 

květák pórek kapusta cibule petržel 
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jablko hruška švestka hrozen ananas 

pomeranč citron broskev banán malina 
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nůžky pravítko tužka sešit pero 

výkres pastelky aktovka učebnice křída 

Jana Věra Alena Klára Sára 

Míša Jitka Zuzka Dita Marie 

Pavel Tomáš Martin David Honza 

Filip Marek Matěj Petr Jirka 

hrnec poklička talíř vidlička nůž 

vařečka sklenice pánev sítko mísa 

modrá růžová zelená bílá hnědá 

černá fialová oranžová žlutá šedá 

beruška motýl komár vážka mravenec 

brouk můra včela vosa klíště 

kachna husa holub čáp labuť 

vrána kos vlaštovka sýkorka špaček 

liška medvěd zajíc srna jelen 

vlk kuna laň jezevec prase 

 

 

 



Pracovní list na procvičování abecedy 

 

1. Skříň, židle, pohovka, křeslo, stůl, koberec, postel, televize. 

 

2. Panenka, kostky, autíčko, stavebnice, kočárek, lego, plyšák, míč. 

 

3. Kopretina, tulipán, růže, karafiát, bledule, sněženka, narcis, zvonky,  

fialka, mateřídouška. 

 

4. Jabloň, ořešák, líska, hrušeň, třešeň, meruňka, broskvoň, višeň. 

 

5. Lékař, výpravčí, soudce, kuchař, pekař, cukrář, prodavač, učitel,  

číšník, sekretářka, opravář, hasič. 

 

6. Pšenice, ječmen, oves, žito, brambory, slunečnice, řepa, kukuřice. 

 

7. Sporák, pračka, televize, mixér, žehlička, lednička, vrtačka, vysavač, 

mraznička, trouba. 

 

8. Borovice, jedle, smrk, modřín, bříza, javor, lípa, dub, olše, vrba. 

 

9. letadlo, auto, kolo, loď, vlak, parník, vrtulník, metro, tramvaj, 

motorka. 

 

10.  Princ, víla, loupežník, ježibaba, král, vodník, hejkal, čert, strašidlo,  

čaroděj, obr, trpaslík. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Řešení:  2. list – cv.1 H, CH, K, L , M, N , O 

                                

Řešení: 4. List – 

1. Koberec, křeslo, pohovka, postel, skříň, stůl, televize, židle. 

2. Autíčko, kočárek, kostky, lego, míč, panenka, plyšák, stavebnice.  

3. Bledule, fialka, karafiát, kopretina, mateřídouška, narcis, růže, 

sněženka, tulipán, zvonky.  

4. Broskvoň, hrušeň, jabloň, líska, meruňka, ořešák, třešeň, višeň.  

5. Cukrář, číšník, hasič, kuchař, lékař, opravář, pekař, prodavač, 

sekretářka, soudce, učitel, výpravčí.  

6. Brambory, ječmen, kukuřice, oves, pšenice, řepa, slunečnice, žito.  

7. Lednička, mixér, mraznička, pračka, sporák, televize, trouba, vrtačka, 

vysavač, žehlička.  

8. Borovice, bříza, dub, javor, jedle, lípa, modřín, olše, smrk, vrba.   

9. Auto, kolo, letadlo, loď, metro, motorka, parník, tramvaj, vrtulník.  

10.  Čaroděj, čert, hejkal, ježibaba, král, loupežník, obr, princ, strašidlo, 

trpaslík, víla, vodník.  

 

 

 

 

 

 

 

 


