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DÁŠEŇKA – PRACOVNÍ LIST 2
1. U vět, kterými volá hlas přírody na Dášeňku, urči jejich druh :
a) Seď rovně, Dášeňko ! - ______________________________________________________
b) A kdepak máš ocásek? ______________________________________________________
c) Bude z tebe pejsek rychlý jako vítr. _____________________________________________
Kolik má každá věta slov?

a - ______________________
b - _____________________
c - ______________________

2. Popiš těla psa pomocí nápovědy v rámečcích (spoj s obr.)
oči

uši

hlava přední končetiny

trup zadní končetiny

ocas

3. Vzpomeň si na věci neobyčejně vhodné ke kousání ? (Co mohla Dášeňka kousat, když jí
rostly zuby?) Vypiš je na řádek?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jak se staráš o své zoubky ty? ___________________________________________________

4. Doplň chybějící hlásku (P/B) a spoj vhodné dvojice:

zlomený

chlu__

svalnatý

zu__

psí

tru__

umělý

chru__

5. Dopiš slova podle nápovědy:
1. Co musí Dášeňka vypláznout do misky s mlékem?
2. Co všechno pan Čapek násilím smočil Dášeňce v misce s mlékem? (čumáček i ……..)
3. Dášeňka musela do misky strčit i svůj nechápavý …
4. Čím Dášeňka do krve drásala svoji maminku Iris?
5. Ze které nádoby se učila Dášeňka pít ? (Z …..)
1.
2.
3.
4.
5.

Pokud jsi odpověděl správně, v tajence najdeš dokončení věty.
Za pár dní Dášeňka poroste jako …………………………………………………………
Větu doplň a přepiš:
___________________________________________________________________________
Zkus si vzpomenout na další přísloví, která znáš (vysvětli jejich význam):
Bez práce ___________________________________________________________________
Jablko nepadá _______________________________________________________________
Jak se do lesa volá, ____________________________________________________________
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