ČÍTAME S POROZUMENÍM
PRACOVNÉ LISTY K 6. KAPITOLE

Pracovné listy na podporu čítania s porozumením sú určené začínajúcim čitateľom. Obsahujú úlohy, ktoré
súvisia s prečítaným textom. Veríme, že deti úlohy zabavia, ako aj motivujú zamýšľať sa
nad obsahom veselej detskej knihy. Zároveň vytvárajú priestor na komunikáciu o knihe a jej hrdinoch. Kniha je
prvou časťou obľúbenej série o surikate Tafiti. Jej voľné pokračovania nájdete v našej ponuke.
Prajeme veľa zábavy z vydavateľstva Vnímavé deti

Pripravilo: Pro Solutions,s.r.o Hroznová 3/A, Bratislava. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť
bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa v akejkoľvek forme ďalej distribuovaná ani reprodukovaná na komerčné, propagačné či iné účely.

Tafiti a cesta na koniec sveta
6. kapitola Divoká voda

Prečítaj si strany 56 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta
Tafiti sa teší, pretože vysoký vrch má už na dohľad. Pozri si pozorne oba obrázky a nájdi 4 rozdiely.
Rozdiely označ perom alebo ceruzkou.

Prečítaj si strany 58 až 61 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta
Ak si pozorne čítal, budeš vedieť odpovedať na otázky. Odpovede napíš.
Akú prekážku musel Tafiti a Štetinka prekonať?
______________________________________________________________________________________
Prečo sa chcel Tafiti vzdať?
______________________________________________________________________________________
Ako Štetinka pomohol Tafitimu?
______________________________________________________________________________________

6. kapitola Divoká voda
Povedz, akú najväčšiu prekážku vo svojom živote si prekonal ty? Zvládol si to sám alebo ti niekto
pomohol?

Prečítaj si strany 62 až 64 až z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta
Vieš už plávať? Ak nie, určite sa to skoro naučíš.
Vieš, čo všetko môžeš využiť počas plávania?
Zakrúžkuj iba tie predmety, ktoré pri plávaní skutočne využiješ.

Označ, či sú tieto vety pravdivé

alebo nepravdivé

.

Štetinka najskôr preplával rieku sám.

PRAVDA

NEPRAVDA

Štetinka vie plávať iba trocha.

PRAVDA

NEPRAVDA

Štetinka preniesol Tafitiho cez rieku na chrbte.

PRAVDA

NEPRAVDA

Tafiti sa držal Štetinku za uši.

PRAVDA

NEPRAVDA

Tafiti sa ani trochu nebál.

PRAVDA

NEPRAVDA

Tafiti a Štetinka sú skvelí priatelia a zvládli spolu prekonať aj ďalšiu prekážku na svojej ceste – divokú
rieku. Na Slovensku máme tiež niekoľko riek. Vedel by si niektoré vymenovať? Ak nie, ako nápoveď
použi poprehadzované písmenká. Ak ich správne uložíš, zistíš ich názvy a niečo sa o nich aj dozvieš.
ÁHV

____________

Najdlhšia rieka na Slovensku. Meria 403 km. Územie okolo rieky sa nazýva
Považie.

R O N H _____________

Patrí medzi najväčšie rieky. Pramení na Kráľovej Holi.

EĽIP

Rieka tvorí hranicu s Maďarskom v celkovej dĺžke 140 km.

_____________

N A J U D _____________

Najväčšia rieka, ktorá sa vlieva do Čierneho mora. Pramení v Nemecku.

T R A N I ______________

Pramení na svahoch Malej Fatry. Jej prítokom je rieka Žitava.

JECDUNA ______________

Pohraničná rieka, ktorá tvorí hranicu s Poľskom v pohorí Pieniny.

Na záver sme pre teba pripravili jednu zábavnú úlohu. Na riekach a jazerách môžeš často vidieť
rybárov. Sleduj udicu a zisti, čo sa podarilo uloviť našim priateľom v mori.

