Ukázka č. 2

8.

Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání a grafomotoriky (PL 6, cvičení 1.) Vyhledej
a vybarvi všechna písmena "P".

9.

Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu, rytmizace, slovní zásoby a
gramatické správnosti (PL 6, cvičení 2.)

Prohlédni si obrázky a pojmenuj je. Vytleskej počet slabik, počet slabik znázorni pod obrázek. Potom se slovy
tvoř věty.
10. Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání, pozornosti a čtenářské dovednosti (PL 6, cvičení 3.) Přečti si text a
barevně vyznač všechna písmena "P". Dovedeš spočítat kolik jich je?

11. Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu (PL 7, cvičení 4.)

Prohlédni si obrázky, pojmenuj je a spoj dvojice, které začínají stejnou hláskou.
12. Cvičení pro rozvoj slovní zásoby (PL 7, cvičení 5.) Přečti si
všechna slova a na některá utvoř věty.

13.

Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání a grafomotoriky (PL 7, cvičení 6.)

Obtahuj několikrát daný tvar. Nejprve začínej u tečky, potom můžeš směr obrátit.

14. Poslech pohádky za doprovodu relaxační hudby

"Veverka"
Začalo to kdysi dávno. Na palouku uprostřed starého lesa, do kterého se potmě jen málokdo z lidí
odváží, stál mohutný smrk. V noci kolem něho bývalo úplné ticho a co se děje hlouběji v lese, mohli
byste jenom hádat.
Ve dne to ale bylo něco jiného.
Zrovna byl jeden z krásných letních dnů, rozjásaný sluníčkem. Lesem přelétl závan větru, rozkýval větve
stromů, které mu stály v cestě, a na chvilku odkryl pohled na některá lesní tajemství.
Až u špičky našeho smrku zajiskřila drobná očka. Komu patří? Řeknu vám to. Tady všude okolo bydlí
veverky a sem si chodí pro snídani. Vyberou si tady vždycky nějakou hezkou šišku se semínky pod
šupinami, co vypadají jako tašky na střeše, a odnesou ji do svých hnízd. A tam pak snídají. Však často
můžete v lese najít na nějakém místě úplnou hromadu napadaných šupin, které určitě některá veverka
vytrousila při snídani. Ony totiž na takové věci moc nedávají pozor, můžou pod sebe drobit celý den, jak je
napadne. Řekla bych, že jim některé děti možná i závidí.
Jedna z nich si zrovna říkala, jaké je krásné sluníčko - to teda opravdu bylo, vždyť jsme si to už řekli - a
že je škoda chodit někam pryč. Šiška se už taky trochu začínala rozevírat a některá semínka byla málem
na vypadnutí. Co kdyby veverka nějaké cestou domů zbytečně ztratila? Tak se svou šiškou, kterou si právě
utrhla, nikam z našeho smrku nespěchala.
"Proč nezůstat na snídani tady?" řekla si.

