KARTIČKY PRVOUKA – 3.ROČNÍK
Před začátkem hry či procvičování musí mít děti připravený svůj sešit nebo papír na zapisování
odpovědí. Můžeme také rozdat jeden papír do skupiny, odpovědi mohou děti vymýšlet společně.

1) Napiš roční období:
1.
2.
3.
4.

2) Napiš dny v týdnu podle
čísel:
2.
6.
4.
1.
17) Napiš čtyři jehličnaté
stromy:
1.
2.
3.
4.
16) Napiš 3 dobré lidské
vlastnosti:

3) Napiš dny v týdnu podle
čísel:
7.
5.
3.
8.
4) Napiš alespoň 4
místnosti ve škole:
1.
2.
3.
4.
5) Napiš 3 špatné lidské
vlastnosti:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

20) Napiš, co nepatří do řady:

15) Napiš, co nepatří do řady:

6) Napiš, co nepatří do
řady:

1. Úterý, neděle, pondělí,
jaro
2. podzim, sníh, listí,stromy
3. smrk,borovice,lípa,modřín
21) Napiš, co nepatří do řady:

1.had,stonožka,slepýš,ještěrka
2.sníh,pára, půda, kroupy
1. kráva,koza,prase,morče
3. řeka, moře, jezero, rybník
2. pštros,papoušek,potkan
3. lev,kočka, pes, gepard
14) Napiš, co nepatří do řady: 7) Napiš, co nepatří do
řady:
1.rostlina, liška,kámen
2. lavička, list, jablko
1. kráva, sýr, mléko, mouka
3. mléko, dřevo, kráva
2. hrnek,televize, lýko,míč
3. šunka,párek,sýr, klobása
13) Napiš 3 zvířata (hmyz):
8) Napiš 3 vodní živočichy:

18) Napiš čtyři listnaté
stromy:
1.
2.
3.
4.
19) Napiš alespoň 4 místnosti
doma:
1.
2.
3.
4.

1.ryba, kámen, krab, žralok
2.liška,jezevec,jelen, ovce
3.opice, králíček,křeček
11) Napiš 4 hospodářská
zvířata:
1.
2.
3.
4.
10) Napiš 4 zvířata z lesa:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

12 ) Napiš 4 zvířata z pralesa:
1.
2.
3.
4.

9) Napiš 4 domácí mazlíčky:
1.
2.
3.
4.
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22) Vypiš slova, která nepatří
do lidských výrobků:

23) Vypiš slova, která patří
do lidských výrobků:

Automobil, sedačka,
Pes, ovladač, strom,penál,
pomeranč, svíčka, šiška, kniha, kyslík, tužka , jablko
dřevo

24) Jaké vody je na planetě
víc?
Slaná x sladká ???

25) Vypiš slova, která patří do
přírody:

26) Vypiš slova, která
nepatří do přírody:

Boty, bylina, batoh, bobule

Jablko, jehla, ježek, jetel,jed

???

28) Které planetě se říká
modrá planeta a proč?

29) Vypiš slova, která patří
do živé přírody:

30) Vypiš slova, která
nepatří do živé přírody:

31) Vypiš slova, která patří do
neživé přírody:

Koloběžka, kočka, kopretina,
kotel, koza, kůže, Kateřina
32) Vypiš slova, která patří
do neživé přírody:

Ptakopysk, pytel, páv,
pýchavka, pálka, pelyněk
33) Přepiš do digitálního
času:

Šiška, strom, jehličí, květina,
kámen, sopka, sýkora

Láva, vydra, voda ,
pampeliška, pavouk, vzduch

34) Přepiš do digitálního času:

35) Přepiš do digitálního
času:

1. půl 5
2. čtvrt na 2
3. 6 hodin večer
36) Přepiš do digitálního
času:

1. poledne
2. půlnoc
3. jedna hodina odpoledne
38) Přepiš do digitálního
času:

1. jedenáct hodin večer
2. třičtvrtě na čtyři
3. tři hodiny a pět minut
39) Přepiš do digitálního
času:

1. půl jedenácté večer
2. půl jedenácté dopoledne
3. čtvrt na jedenáct večer
41) Napiš, v jakém kraji je
naše škola:

1. půl druhé odpoledne
2. půl osmé večer
3. půl desáté večer
42) Celý název našeho státu:

???

1. osm hodin večer
2. půl dvanácté dopoledne
3. pět hodin odpoledne
37) Přepiš do digitálního času:
1. čtvrt na tři odpoledne
2. půl páté odpoledne
3. šest hodin večer
40) Napiš 3 pravidla třídy:
1.
2.
3.

27) Napiš, které znáš
planety?

???
???
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43) Napiš 4 sousedy ČR:
1.
2.
3.
4.
46) Nakresli vlajku ČR:
Jaké budeš potřebovat
barvy?
1.
2.
3.
49) Který zvyk/svátek se
slaví v říjnu:
???

52) Jakou barvou značíme
na mapě nížiny?

44) Jméno našeho
současného prezidenta:

???
???
47) Který zvyk/svátek se
slaví v prosinci:
???

50) Který zvyk/ svátek se
slaví v listopadu:
???

???
58) Jak se jmenuje
ředitel/ka naší školy?

56) Napiš čtyři hlavní
světové strany:
1.
2.
3.
4.
59) Jak se jmenuje
zástupce/zástupkyně naší
školy?

???
61) V kolik hodin končí
vyučování v pondělí?

48) Který zvyk/svátek se
slaví v dubnu:
???

51) Jak se nazývá přístroj,
který nám může pomoci při
orientaci v krajině?

????
53) Jakou barvou značíme na 54) Jakou barvou značíme
mapě vodstvo?
na mapě vrchoviny?
???

???
55) Jakou barvou značíme
na mapě nejvyšší hory a
ledovce?

45) Název naší hymny:

???
57) Napiš 4 vedlejší světové
strany:
1.
2.
3.
4.
60) V kolik hodin začíná
vyučování?
???

???
62) Kolik hodin má den?

63) Kolik minut má 1
hodina?

???
???

???
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64) Kolik dnů má rok?

65) Kolik vteřin má 1
minuta?

66) Kolik měsíců má jeden
rok?

???
???

67) Napiš tři skupenství
vody:
1.
2.
3.

68) Nakresli jednoduchý
koloběh vody:

70) Jak se jmenuje zmrzlá
voda, která padá z nebe a
má tvar malé kuličky?

71) Kolik procent planety
tvoří vodstvo a kolik
pevnina?

???

???
73) Slunce je zdroj:

???
74) Jaký plyn dýcháme?

1.
2.

???

69) Seřaď od nejmenšího po
největší:
Oceán , pramen,
moře,rybník řeka

72) Napiš 3 druhy větru:
1.
2.
3.
75) Jaký plyn vydechujeme?
???

???

76) Kde najdeme takzvané
plíce planety?

77) Kdo vyrábí kyslík?

78) Co najdeme v půdě:

???

???

???
79) Napiš části květiny od
kořenů nahoru:

80) Napiš části stromu od
kořenů nahoru:

81) Vyber, kdo není hmyz:
Moucha,pes, včela, pták,
šídlo, vosa, ještěrka, kočka

???
82) Vyber, kdo je savec:

???
83) Napiš 3 druhy ptáků:

84) Napiš 3 druhy hub:

Pes, ptáček, opice, ryba,
člověk

1.
2.
3.

1.
2.
3.
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85) Napiš tři povolání:
1.
2.
3.

86) Co jsou to horní
končetiny?
???

88) Napiš číslo na policii:
???

89) Napiš číslo na hasiče :
???

87) Co jsou to dolní
končetiny?
???

90) Napiš číslo na sanitku:
???
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