
Vydejte se s dětmi na cestu za
zvířátky. V lesoparku je čeká
10 hádanek. 

       "Poradíš si s hádankou?"

             AŤ SE DAŘÍ !          

CESTA ZA ZVÍŘÁTKY



TAJENKA:

Název uhodnutého zvířátka napiš dolů na
kroužků. Písmeno v červeném kruhu zapiš

do tajenky podle instrukcí.

Vydej se na cestu. Vezmi si tento list a tužku.

1 2 3

987654 10



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 10

V malé tůňce bydlí,
je zelená- je to tak,

poulí oči, vodu ráda, 
umí dělat KVAKY KVAK.

 
KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 6

Tahle holka plave si,
tam kde voda crčí,

když potravu hledá si,
zobák do ní strčí.

 
KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 2

Rádo se v blátě válí,
někdy má pořádné svaly.
Když je dobře vykrmené,

na talíř jde, milý pane.
 

KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 1

Bydlí v boudě a štěká,
je maličký, rád jí kosti

            a na páníčka čeká.
 

KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 7

Slepičky prohání- dál a dál,
po dvoře chodívá jako král.

Hřebínek pořád u sebe nosí,
povídá pořád cosi.

 
KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 9

Cválá si to tam a sem,
cestou rovnou za nosem.
Hřívu, kopyta a ocas má,

dětičky rád vozívá.
 

KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 3

Lehává si v pelíšku,
někdy číhá na myšku.

Mléko pije ráda,
umí hrbit záda.

 
KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 4 a připiš nad písmeno háček

Hlídá v noci les,
kdopak by tam vlez?

Říká se, že moudrá je,
nad hlupáky vyzraje.

 
KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 8 (malý chytáček)

Johoho, johoho,
zvířátka vezu do ZOO.

Po kolejích jezdím rád, 
tramvají jsem kamarád.

 
KDO JE TO?



Písmenko v červeném kruhu zapiš do políčka
tajenky s číslem 5 

Na zem hledím skoro z nebe,
fleky na těle  mám,

od mraků to pěkně zebe, 
zvířátka pod sebe schovám.

 
KDO JE TO?



GRATULUJEME
 
 

DOŠLI JSTE DO CÍLE.
Copak ti vyšlo v tajence?

Bravo! Jsi vítěz!



SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
 

žába
kachna
prase
pejsek
kohout

kůň
kočička

sova
vlak

žirafa
 
 
 

TAJENKA: JSI ŠIKULKA 

 


