
JMÉNO: VĚK:

SPRÁVNĚ UHODNUTÉ :

HMM, 

TADY NĚCO NESEDÍ !
Poznej zvířátko podle popisu!

Postup:
Vyberte popisy těch dřevěných zvířátek, které máte doma, vyskládejte je
před dítě a začněte číst popisy. Dítě poslouchá text a na konci řekne, co
bylo špatně. Například - vy budete číst o žirafě a řeknete, že má dlouhý
chobot, dítě musí říct, že dlouhý chobot nemá žirafa, ale slon.

ZE SAFARI

- 1

Zebra
Nemusí hledat na noc místo,
kam si lehne, protože si vozí
svůj vlastní domeček, kterému
se říká krunýř.

Žirafa
Celý den se vyhřívá na sluníčku
a nebo se jen tak líně plazí po
zemi.  Žije ve vodě, proto umí
velmi dobře plavat.

Slon
Je nejmenší z celé party zvířat
ze Safari a je velmi pomalý.
Má krásně zlatou srst a
mohutnou hřívu na hlavě.

Lev
Je hodně podobný koníkovi,
ale není hnědý ani černý. Je
černobílý. Má na sobě krásné
černé pruhy. 

Krokodýl
Cítí vodu na kilometry daleko,
protože má dlouhý chobot
místo nosu.

Želva
Je největší z celého Safari 
a váží i několik tun. Má hnědou
srst s hnědočervenými fleky. 
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Tygr
Má k jídlu nejradši banány a
proto má dlouhé silné nohy,
aby dosáhl na strom.

Nosorožec
Ze všech zvířat je nám lidem
nejvíce podobný. Stejně sedí i
podobně chodí. 

Hroch
Je velmi podobný kočce,
kterou vídáváme třeba
přeběhnout přes silnici. Má na
sobě krásnou černou srst.

Gorila
Živí se listy ze stromů, protože
na ně dosáhne díky svému
dlouhému krku.

Had
Má dlouhou tlamu a obrovské
zuby. Má obrovské uši, se
kterými rád plácá kolem sebe.


