
 

ČÍTAME S POROZUMENÍM 

PRACOVNÉ LISTY K 3. 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 

3. kapitola Kráľ Kofi 

Prečítaj si stranu 27 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta 

 

Opíš vlastnými slovami ako vyzeral kráľ Kofi.  

 

Pospájaj bodky od 1 po 100 a napíš, čo je na obrázku.        _________________  Obrázok si vyfarbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koho chytil kráľ Kofi? (zakrúžkuj správnu odpoveď.) 

1. antilopu 

2. prasiatko 

3. zebru 

4. dikobraza 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      

                                       3. kapitola Kráľ Kofi 

 

Prečítaj si strany 28 a 29 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta 

Určite si si všimol, že kráľ Kofi nevie dobre rozprávať, pretože šušle. Prečítaj si vety a napíš,                                   

ako by mal slová vyslovovať správne. 

Mofef sa tešiť.   ________________________ 

Lebo ťa fjem.  _________________________ 

Ja kráľ lefof, kráľ Kofi ofobne! ___________________________________ 

Najfilnejfí a najkrajfí lef firoko ďaleko._______________________________________________ 

 

Vieš správne určiť, ktorá veta je opytovacia, ktorá oznamovacia a ktorá rozkazovacia? Vyskúšaj 

doplniť do viet správne otáznik, výkričník a bodku. 

Úplne mu vyschlo v krku 

Ako má zaželať dobrú chuť 

Len, poď sem  

Tafiti sa na to už nemohol dívať  

 

Prečítaj si strany 30 a 34 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta 

Tafiti bol veľmi odvážny, ale aj prešibaný. Vieš povedať, ako sa mu podarilo zachrániť prasiatko 

z pazúrov kráľa Kofiho? 

 

Skús určiť správne poradie, ako sa príbeh odohral. Poradie označ číslami od 1 po 4. 

Tafiti nechá koláč koláčom a ukryje sa s prasiatkom do bezpečia.  

„Buď prasiatko pustíte, alebo vám ujdem aj s koláčom!“ 

Tafiti rozloží pred leva batoh, kráľ Kofi oňuchá koláč. 

Kráľ Kofi stále pritíska o zem hmýriace sa prasiatko. 

 

Nájdi protiklady slov. Spoj ich čiarou. 

hladný                               zlý 

veselý                               slabý 

dobrý                                sýty 

silný                                  smutný 



 

 

                                     3. kapitola Kráľ Kofi 

Prečítaj si strany 36 a 39 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta 

Prečítaj si otázky. Zakrúžkuj správnu odpoveď ÁNO alebo NIE. 

Zjedol kúsok koláča aj Tafiti s prasiatkom?    ÁNO  -    NIE 

Poďakovalo prasiatko Tafitimu za záchranu?   ÁNO  -    NIE 

Má Tafiti strach, že kráľ Kofi zostane po koláči stále hladný?   ÁNO  -    NIE 

Tafiti mal koláče z cukrárne?   ÁNO  -    NIE 

Maľuje prasiatko obrázky?  ÁNO  -    NIE 

 

Tafiti sa s prasiatkom rozprávajú o dôvodoch svojho putovania. Odpovedz na otázky: 

Prečo je na cestách prasiatko? 

Kam sa vybral Tafiti? 

Prečo má prasiatko meno Štetinka? 

O čom sa ty rád rozprávaš so svojím najlepším kamarátom? 

 

Porozmýšľaj, čo všetko by si potreboval, keby si sa vybral na dobrodružnú cestu. Vyfarbi iba tie 

predmety, ktoré budeš nevyhnutne potrebovať. 

 

                                            

 

  


