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Hore na tejto strane sú v rámčekoch rôzne názvy. Daj si ich prečítať po jednom
a skús popremýšľať, ako by sa názov dal povedať inak. Potom nápis spoj čiarou
s obrázkom, ktorý k nemu patrí.

Prvý názov – strojček na holenie – urobíme spolu s dieťaťom. Prečítame mu názov, nájdeme
spolu s ním obrázok a opýtame sa, ako inak by sa dal povedať. Ak dieťa nevie, môžeme mu
napovedať jednou alebo dvoma slabikami, napr. „holia...“, a dieťa by už mohlo vedieť doplniť.
Prečítame ďalší názov a skúsime už dieťa nechať, aby úlohu vyriešilo samo. Ak mu to nepôjde,
môžeme mu pomôcť podobným spôsobom.

kefka na zuby
dvere na balkón

loď na výlety

holiaci strojček

fontána do záhrady

šaty na svadbu
kreslo na hojdanie

topánky na tancovanie

prášok na pranie

servis pre autá
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Ku každému obrázku sú po tri vety. Daj si prečítať všetky tri k prvému obrázku.
Vyber tú, ktorá najlepšie opisuje to, čo sa na obrázku práve deje. Vyfarbi krúžok,
ktorý je pri nej. Rovnako postupuj aj pri ďalších obrázkoch.

Precvičovanie porozumenia na náročnejšej úrovni.

Mamička s Katkou pečú výborné 
koláče.

Mamička dáva koláče na tácku.

Mamička s Katkou si pochutnávajú 
na dobrých koláčoch.

Ocko s chlapčekom sa hrajú 
s autíčkom.

Chlapček sa hrá s kockami a ocko 
sa naňho pozerá.

Ocko opravuje autíčko a chlapček 
sa hrá s kockami.

Rodinka so psíkom je v lese 
a zbiera huby.

Rodinka so psíkom je v lese 
na prechádzke.

Rodinka so psíkom sa prechádza 
okolo jazera.
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Pozri sa na situáciu na obrázku. Stala sa nehoda, ktorá sa našťastie neskončila 
až tak zle. Už je tam policajt a zisťuje, čo a ako sa stalo. Ty si všetko videl a teraz 
to čo najpodrobnejšie opíš.

Čo najpodrobnejší opis udalosti podľa obrázka. Dieťa musí využiť svoju fantáziu a podľa
obrázka musí usúdiť, čo sa dialo pred nehodou a ako sa všetko stalo. Ak dieťa bude mať
problémy, môže mu rodič pomôcť – bude predstavovať policajta a bude mu klásť otázky.
Možno využiť aj výchovný moment situácie na obrázku – prečo je dôležité prechádzať 
cez priechod pre chodcov so semaforom alebo aspoň cez priechod pre chodcov a na čo všetko
v súvislosti s premávkou si treba dávať pozor.

Na tomto obrázku je tiež kriminálna situácia. Tentoraz však zlodeji ukradli panej 
na obrázku auto. Ty si policajt a pýtaš sa panej a svedkov, ktorí krádež videli, ako sa
to stalo. Nezabudni, že musíš zistiť čo najviac podrobností. Pomôžu ti v tom otázky,
ktoré sa začínajú napr. „Kto?“, „Kedy?“, „Ako?“ „Odkiaľ?“...

Dieťa sa učí klásť zmysluplné otázky týkajúce sa konkrétnej situácie.
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Na obrázku sú dievčatká z folklórneho súboru. Dobre počúvaj vety, ktoré sú k nim
napísané, a zisti, ktoré dievčatko je Martinka. Podčiarkni ju. Potom si vyber niektoré
iné dievčatko, opíš ho dospelému, ktorý s tebou robí túto úlohu, a nechaj ho hádať,
na ktoré dievčatko si myslel.

Úloha zameraná na porozumenie a sledovanie detailov a zároveň na koncentráciu pozornosti.
Dieťaťu po prečítaní každej vety necháme chvíľu čas na vytriedenie. V druhej časti úlohy musí
dieťa opísať detaily, ktoré vedú k určeniu ním vybratej postavičky.

Má oblečený živôtik, na ktorom sú vyšité kvety.

Má oblečenú červenú sukňu.

Má svetlohnedé vlasy a zapletené dva vrkoče.

Jej obuv je čiernej farby.

Má na vrkočoch červené mašle a smeje sa.
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