
 

ČÍTAME S POROZUMENÍM 

PRACOVNÉ LISTY K 1. 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 

1. kapitola Tafitiho sen 

Prečítaj si strany 6 až 10 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta 

Zakrúžkuj správne odpovede. 

Ako sa volá Tafitiho brat?  Kde bývajú surikaty?  Ktorý vták ohrozoval surikaty? 

1.Lilo     1. na strome   1. sokol 

2.Tutu     2. v hniezde   2. papagáj 

3. Fufu     3. v jaskyni   3. orol 

4. Bubo     4. v nore   4. havran 

 

Čo najviac Tafitiho lákalo?  

Odpoveď zistíš, keď správne poprehadzuješ písmenká. 

C O P K E  __  __  __  __  __ 

Ako sa volal veľký vták, ktorý prenasledoval surikaty a bol ich najväčším nebezpečenstvom? 

Vyrieš tajničku. 

          

          

           

            

 

1. Predmet, ktorým zmažeš stopu po ceruzke.  

2. Ako sa nazýva obrovský dravý vták?  

3. Ako sa nazýva samec husi?  

4. Slnko svieti na... 

Usporiadaj vety podľa toho, čo sa stalo prvé a čo posledné. Vety označ na začiatku číslami od 1 po 5 

podľa správneho poradia. 

__    Starký sa pustil do rozprávania dávnych príbehov. 

__    Tafiti sa obrovským skokom vrhol po hlave do nory tak, ako aj všetky ostatné surikaty. 

__    Tafitiho najväčšmi zaujímal vysoký kopec na horizonte a premýšľal, čo by mohlo byť za ním. 

__    „Do úkrytu! Majster Gogo letí!“ zvolal zrazu Tutu. 

__    Všetky surikaty sa posadali v obývačke ku krbu a počúvali starkého. 

Prezri si pozorne ilustráciu na strane 10 a opíš vlastným slovami, čo na nej vidíš. Napíš o nej 3 vety. 

 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 



                                      

                                       1. kapitola Tafitiho sen 

 

Prečítaj si strany 11 až 15 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta 

Koľko dlhých samohlások nájdeš na strane 11?       Odpoveď: ________ 

 

Vylúšti osemsmerovku a zisti odpoveď na otázku: Čo chcel Tafiti zažiť? 

Nájdi slová: brloh, domov, vrch, Gogo, tvrdohlavo, pazúry, lev, chlpy, had, voda, nový, cesty, rád, ucho, 

prikyvujem 

B R L O H D V O D A 

C O E G A V B Á R V 

E O V O D D R R N O 

S U Ž G S T U CH O M 

T V R D O H L A V O 

Y R Ú Z A P V O Ý D 

P R I K Y V U J E M 

 

Tvoja odpoveď: _______________________________________________________ 

 

Nájdi v knihe na strane 13 tieto slová:  

 

rád, brloh, domov, vrch, voda, svet, ucho, poškrabkal, starký 

 

Slová z predchádzajúcej úlohy zatrieď do skupín podľa počtu slabík:  

 

jednoslabičné slová: ________________________________________________________________ 

 

dvojslabičné slová:__________________________________________________________________ 

 

trojslabičné slová:___________________________________________________________________   

Kde všade podľa starého otca striehlo na surikaty nebezpečenstvo? Miesta napíš do riadkov. Pomôžu ti 

obrázky. Ak vieš, povedz, čo im tam mohlo hroziť.  

      ___________________________ 

 

   ___________________________ 

 

   ____________________________ 



 

                                     

                                     1. kapitola Tafitiho sen 

Prečítaj si strany 16 až 19 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta 

Aké zvieratká prichádzali z vrchu v diaľke? (zakrúžkuj správnu odpoveď)  

1.slony a opice 

2.tigre a levy 

3.zebry a pakone  

Takto vyzerá zebra. Opíš ju a skús ju nakresliť. 

    

Do viet doplň chýbajúce slovo. 

 

nebezpečenstvám,  podarilo, vrchu, smädný, dychu, slnko, šťastný 

Tafiti lapá po ____________ . _________ zhora páli na neho.  Je unavený a ______________. 

No zároveň nekonečne ____________. Takmer sa mu to _____________. Napriek všetkým 

________________________ je tu, na úpätí vysokého _________ . 

Všetky tieto stromy rastú v savane. Aký strom sa skrýva v popletených písmenkách? Písmenká spoj  

so stromom.  

apalm   baobab 

ciaaká   eukalyptus 

boabab   palma 

kaeuptusly  akácia 

Strom, pod ktorým sedel Tafiti sa volá ____________________. 

Tafiti bol odvážny a ničoho sa nebál. Vedel, že v savane naňho číhajú nebezpečenstvá. Napriek tomu  

sa rozhodol, že sa vydá na dobrodružnú cestu. Kedy si sa ty zachoval/a odvážne? Zachoval/a by si sa tak   

znova? Porozprávaj svoj príbeh alebo napíš o ňom 3 vety. 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 


