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Práce s textem – čtení s porozuměním
Tři medvědi
(Jiří Žáček)
Znám tři malé medvědy,
huňaté jak jehnědy.
Jsou to bratři, jak se patří,
každý z nich má kuráž za tři.

Úkoly k říkance:
1. V říkance najdi dvě slova, ve kterých jsou ukryta čísla. Tato slova
podtrhni.
2. Z říkanky vypiš slova, která se rýmují:
___________________________________________________________
3. Znáš nějakou pohádku o medvědech? Napiš její název:
___________________________________________________________
4. Čím se medvěd živí? Přečti si pozorně text a bezchybně opiš věty, které
odpovídají na danou otázku.
Tento hnědý huňáč se hned tak někoho nelekne. Je největší šelmou
v Evropě. U nás jich žije asi pět pouze v Beskydech. Žere vše od kořínků po
větší savce. Živí se také mrtvými zvířaty, a tak uklízí les. Rád mlsá včelí
med. V říjnu uléhá k zimnímu spánku.
*________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Řešení:
Tři medvědi
(Jiří Žáček)
Znám tři malé medvědy,
huňaté jak jehnědy.
Jsou to bratři, jak se patří,
každý z nich má kuráž za tři.

Úkoly k říkance:
1. V říkance najdi dvě slova, ve kterých jsou ukryta čísla. Tato slova
podtrhni.
2. Z říkanky vypiš slova, která se rýmují: medvědy – jehnědy, bratři - patří
3. Znáš nějakou pohádku o medvědech? Napiš její název:
O třech medvědech, Boudo, budko, Míša Kulička …
4. Čím se medvěd živí? Přečti si pozorně text a bezchybně opiš věty, které
odpovídají na danou otázku.
Tento hnědý huňáč se hned tak někoho nelekne. Je největší šelmou
v Evropě. U nás jich žije asi pět pouze v Beskydech. Žere vše od kořínků po
větší savce. Živí se také mrtvými zvířaty, a tak uklízí les. Rád mlsá včelí
med. V říjnu uléhá k zimnímu spánku.
*________________________________________________________________
__________ Žere vše od kořínků po větší savce. Živí se také mrtvými
zvířaty, a tak uklízí les. Rád mlsá včelí med.
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