ČÍTAME S POROZUMENÍM
PRACOVNÉ LISTY K 4. 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
4.kapitola Majster Gogo

Prečítaj si strany 40 až 41 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta
Tafiti a Štetinka sa rozhodli putovať spolu. Vieš, aké zvieratká popri nich ešte putujú savanou?
Zakrúžkuj správne odpovede.
1.
2.
3.
4.

antilopy
zebry
nosorožec
opice

5. slony
6. medvede
7. hyeny
8. pakone

Tafiti sa díva na oblohu a sleduje, či tam nekrúži orol majster Gogo. Poznáš dobre vtákov, ktoré žijú na
Slovensku? Vymenuje niektoré vtáky, ktoré poznáš a skús podľa obrázka priradiť správny názov
vtáčika. Názov napíš pod obrázok.
sýkorka, hrdlička, výr, vrabec, lastovička

_______________________

_______________________

______________________

_______________________
________________________

4. kapitola Majster Gogo
Vieš povedať, prečo sa prasiatko Štetinka nebál majstra Goga?

Prečítaj si strany 42 až 44 z knihy Tafiti a cesta na koniec sveta

Pozri sa na ilustráciu na str. 42 a opíš vlastnými slovami, ako sa podarilo Štetinkovi zachrániť Tafitiho
pred útokom orla majstra Goga.

Máš rád vtipy? Štetinka vtipne odpovedal majstrovi Gogovi. Vieš, čo mu povedal?

Štetinka povedal Tafitimu, že prasiatka nosia šťastie. Ľudia si hovoria mnohé porekadlá. Poznáš
niektoré? Skús dopísať, ako pokračujú nasledujúce známe porekadlá:
Chudobný ako kostolná _______________ .
Komu sa nelení, tomu sa ____________________.
Bez práce nie sú ____________________.
Pomaly ďalej _________________.
Všetko zlé je na niečo _______________.

Vyrieš tajničku a dozvieš sa, kam sa ukryl Tafiti a Štetinka po zotmení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opak slova škaredý.
Pod čo sa skryl Tafiti, keď ho chcel chytiť majster Gogo?
Po každej noci príde....
Ako nazval Štetinka majstra Goga?
Opak slova pomalý.
Čo musí mať každý vták, aby mohol lietať?
Čo má vták namiesto úst?

