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Slunce
slunce voló na sněženku,

_ podívej se, jok je venku!
Slunce voló do oken,
děŤí, haló, pojd'Ťe ven!

PeŤrklíč
Vozilo se no joře, tralolololó,

]unce v zlaŤérn kočóře, Ťralolclolá.
Tral<í, trqló, tralalo!alcí.

Kornpok jedď, sluníč ko?
Zatři hory Ánčičko.

P.řívezu ti ztatý klíč,
1tnenuje se peŤrklíč.

No joře
No. jaře, na joře, čóp jede v kc:čáře,

\elhopy,hejhopy, hej hopy hop.
Cóp veze sluníčko, točí se kotujto.
hej hopy, hejhopy, hej hopy hnp.

Pampeliško
Když jsern pof kol pompelišku,
melo slzy no krojíčku.
Rekni lídem, prosím Ťě,
oŤ'se no mě podívají,
ole ot' rně neŤrhojí,
at' je,ťenhezký svět,
jďŤěhezčí o mů.1 květ.



GABRIELA A lvlrLADA PRiKRYLOVÝ
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K?DOKRESLI TULrPANÍ
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Hrajeme si od jara do zimy:
Březen , duben

Dokresli květy tulipánů
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Hra/exrrrest útandodmr
Březen . duben

Poznáš jarní květiny? Vykresli si je
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)oKottá DuHlÁ
ToDlE éíset_1
,I - ťeR:veN/í --
2 -oR*ttbv*?-žJlrp(
4 -zerctv,{
5- luo}RA-
6 -TtAtr'vX

-VsL)Lrv/A T^KE tožÁlnĚ znčeBnl bouř*ové MRAKy.
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Obrázek vybarvi podle počtu teček příslušnou barvou.

. = šedá

§1 = zelená

3o = mOdrá

E3 = hnědá
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