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Slovní zásoba



hlavičku 
makovičku

            Co budeme potřebovat ?



★ Na následujících stránkách najdete různé situační obrázky
★ Vyberte alespoň dva obrázky u kterých budou děti 

odpovídat na otázky (můžete vymyslet i další)
★ Vyberte alespoň jeden obrázek, který děti popíšou 

vlastními slovy (dle schopností dětí, nejlépe celými 
větami)



★ Kolik osob je na 
obrázku?

★ Jakou barvu mají 
nabouraná auta?

★ Jak se nazývá místo, 
kde nehoda stala?

★ Kdo přijel k nehodě?
★ Jsou na obrázku 

nějaká zvířata?
★ Kolik je na obrázku 

dopravních 
prostředků?

★ Co má na sobě zraněná 
paní?



★ Co veze pán v 
květované košili?

★ Jakou barvu mají 
kalhoty paní, 
která nese 
okurky?

★ Jakou zeleninu 
sbírá kluk v 
modré košili?

★ Kolik rajčat už 
je utržených?

★ Jak se jmenuje 
zelenina která 
roste před 
garáží?



★ Jakou barvu má 
auto?

★ Kolik dětí je na 
obrázku?

★ Kolik deštníků 
je na obrázku?

★ Kolik dětí má 
žlutou 
pláštěnku?

★ Co za chvíli 
spadne do 
kanálu?(kromě 
vody)

★ Poznáš, jaké by 
mohlo být roční 
období?



★ Jakou barvu má nafukovací 
kruh, který leží na zemi?

★ Kdo drží vodítko ?
★ Kolik zvířat je na 

obrázku?
★ Co je před modrou dekou?
★ Kolik vidíš slunečníků?
★ Kolik osob má brýle?
★ Jakou barvu mí křeslo, na 

kterém je ručník?
★ Kolik lidí je obutých?



★ Jak by se mohl jmenovat tento 
obrázek?

★ Které zvířátko je na řadě?
★ Jaké zvíře má paní ve fialové 

bundě?
★ Kolik je na obrázku živých psů?
★ Jakou barvou je vymalovaná 

čekárna?
★ Kolik zvířat má pán ve žluté 

košili?
★ Kolik je na obrázku dětí?
★ Kdo sedí mezi paní v modré bundě 

a paní ve fialové bundě?
★ Kolik sedaček není obsazených?
★ Jak se říká paní, která je 

oblečená celá v bílém?
★ Co je na stole?



★ Jak se jmenují květiny 
v truhlíku?

★ Kolik zvířat je na 
obrázku? (šest)

★ Co je před zahradním 
domečkem? (hrábě, 
konev)

★ Jakou zeleninu vidíš na 
obrázku?

★ V čem sedí holčička s 
modrou mašlí?



★ Jak se říká mláďátkům od 
slepičky? Kolik jich je 
na obrázku?

★ Jaká zvířata se vezou na 
seně?

★ Jak se jmenuje pták, 
který sedí na plotě?

★ Jak se jmenuje mládě, 
které se válí v blátě?

★ Která zvířátka se pasou 
na kopci?

★ Co jí zvířátko vpravo 
dole?

★ Zvládl bys spočítat 
úplně všechny zvířátka?



Finále!

Poslední kód, který zbývá je:



Odkazy na použité obrázky
https://shinobi-stickers.com/

https://cz.pinterest.com/pin/229261437267191344/

https://cz.pinterest.com/pin/495958977687104633/

https://cz.pinterest.com/pin/289919294745214068/

https://cz.pinterest.com/pin/289919294745214091/

https://cz.pinterest.com/pin/306033737159136673/

https://cz.pinterest.com/pin/427912402097792233/

https://cz.pinterest.com/pin/19984792079214525/
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