
O PRINCEZNĚ RÓZINCE A ZNAKUJÍCÍM KRÁLOVSTVÍ

Pracovní list – těžší
1.Pokus se určit, zda jsou následující tvrzení pravdivá či lživá. U každé věty
zakroužkuj, s jakým tvrzením souhlasíš. Poté z písmenek vylušti tajenku.

Princezna ráda hrála na klavír. 
Přivolaní lékaři zjistili, že princezna nevidí.
Princ Filip se od Rózinky učil znakovat.
Jmenný znak princezny Rózinky je ROZTOMILÝ.
Princ Filip Rózince představil dvorního tlumočníka.
Rózince se v království prince Filipa nelíbilo.
V království prince Filipa lidé běžně užívali znakový jazyk.
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PRAVDA   K        LEŽ    Š
PRAVDA   O       LEŽ    I
PRAVDA   A        LEŽ   K
PRAVDA   U        LEŽ   E
PRAVDA   L         LEŽ   C
PRAVDA   E         LEŽ   K
PRAVDA   A         LEŽ   D

2. Dokážeš pomoci princezně Rózince najít cestu k princi Filipovi?

TAJENKA:
Ty jsi................................

 1. https://youtu.be/tiobyLiMzTI      2. https://youtu.be/pa1WtjT0Eb8

https://youtu.be/gq7J-EK3ytk

https://youtu.be/fPROc4onN1A



3. Pokus se nakreslit podobný obrázek, který Rózince uletěl.
    Nakresli pohled na království, kde bude následující:

a) alespoň tři kopce
b) alespoň jedno městečko s jedním velkým domkem a pěti malými domky
c) alespoň jedna vesnice se třemi malými domky
d) alespoň jeden les
e) alespoň jedno zvířátko
f) alespoň jedna kytička
g) alespoň dva mraky
h) jedno sluníčko

https://youtu.be/41J3FK4T4Dc



4. Přijdeš na to, co je to za obrázek?

Je to  __  __  __  __ 

Obrázek si můžeš vybarvit a dokreslit, ať je veselejší.

Spoj čísla tužkou, začni u jedničky a zjisti, co se skrývá na obrázku.
https://youtu.be/-vaVsh_XWhs



Rózinčiny rodiče mají rádi ..............
Jmenný znak princezny Rózinky je  ..............
V království prince Filipa měli dvorního .............
Králové spolu na konci pohádky hrají  .............                 (tzv. hra králů)
Princ Filip naučil Rózinku  ...........
Chůva princezně ve městě sehnala malířské plátno a  ...........
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5. Vylušti tajenku a zakroužkuj, jaká je nejoblíbenější svačinka princezny Rózinky.

Dozvěděli jsme se, že princezna má nejraději  ..........
Myslíš, že je toto jídlo zdravé?
Dokážeš rozpoznat, která jídla na obrázcích patří k těm nezdravým?
Všechna NEZDRAVÁ jídla na obrázcích přeškrtni.

(osoba ovládající znakový i mluvený jazyk)

  https://youtu.be/Z2qaeAshTNw   2. https://youtu.be/jBn-NptN6fw1.

https://youtu.be/2JySQcCl6Po



1.cvičení

2.cvičení

3.cvičení

4.cvičení

5.cvičení

Pohádka


