
Бджоли літають з вулика в вулик. Під кожною бджолою намалюй стрілку, в якому напрямку
вона летить або намалюй лінію до вулика, до якого летить.
Порахуй до якого вулика летить більше бджіл. Вулик куди летить більше бджіл
розмалюй в червоний і другий в синій колір.

Допоможете курці знайти дорогу до курчати. Вона не може йти туди, де розбиті яйця.
Коли розгадаєш лабіринт, розфарбуй яйця - 8 яєць жовтим кольором,
6 синім, 7 червоним, 3 зеленим і 4 фіолетовим.



Знаєш вже букви?
Напиши до кожної тварини початкову
букву її назви. Яка тварина має першу
букву в абетці, піде перша до хати,
яка має найдальнішу букву в абетці,
піде останньою.

Спробуй всі назви тварин
виплескати в долоні і всі
тварини розмалюй.



Намалюй по шаблоні пташка. Можеш вирізати пташку з кольорового паперу і склеїти окремі 
частини між собою. Замість хвоста наклеїти різнокольорове пір‘я. Якщо наклеїти його на шпашку , 
у вас вийде гарний орнамент, який можна втикнути в горщик з квіткою.

У лікарки зараз
багато роботи.
Спробуй закінчити
(домалювати) другу
половину за
шаблоном.



Саура і Діно прибирають у своїй шафі. У Саурі є одна сукня мала і одна ще велика. Розфарбуйте сукні, 
які найкраще підійдуть Саурі. Виберіть штани, які може вдягти Діно, щоб не були ні великими, 
ні маленькими.

Саура вирішила помити вікна. Обведи кружком речі, які їй знадобляться.
Яка погода в тебе за вікном?, Світить сонечко, є хмарна
погода чи дощить?
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Саура посадила на городі
нові рослини. Тільки переплутала як
називаються.Олівцем зв’яж назву рослини
з правильним малюнком и все ромалюй.
Якого кольору цибуля, редиска,
морва і кріп?

КРІП

ЦИБУЛЯ

МОРКВА

РЕДИСКА

Діно любить
фруктові вареники
(кнедилки).
На кожній тарілці
намалюй потрібну кількість вареників (кнедликів).
Що смачненьке матимеш сьогодні на обід ти?
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На дворі починають цвітнути квіти. Впізнаєш як називаються і розмалюєш
їх у потрібний колір? Знаєш що деякі квіти ростуть з коріння, а інші ростуть
з цибулини? Які квіти ростуть з коріння і яки з цибулини?

Навесні у тварин з’являються 
маленькі дитинчата.
У зайчика є маленькі зайченятка,
знаєш як називаються
дитинчатка у овець,
кіз, коней, корів чи
поросят?

Зайчики вміють швидко стрибати. Якщо вмієш вже рахувати,
то олівцем домалюй лінію і спробуй завершити ряд цифр.



Вовчику довелося йти на рентген. Картинки
випадково перемішалися. Можеш знайти
правильну картинку яка належить Вовчику?

У лікаря треба взувати бахіли. Обведіть пари. Є лишні бахіли?
Скільки їх загалом?

Едик знову виріс. Він вже має 130 см. Скільки ти міряєш
сантиметрів? Виміряй лінійкою скільки сантиметрів
має олівець , книжка, ґудзик і ложка.Розміри напиши
біля малюнку.



Ведмедиця Єва та її чоловік Брумла чекають дитину. Лікарка їй показує, як виглядає маленький 
ведмедик на УЗД. Якщо з‘єднаєш цифри то дізнаєшся, що за малюк там ховається.

1) грип
2) кашель
3) зламана нога
4) висип
5) нежить
6) запалення вуха

Зал очікування у лікаря повний пацієнтів. Нікому не подобається чекати,
але медсестра викликатиме кожного за номером. Спробуйте написати кожній
тваринці відповідну назву захворювання. Намалюй тваринкам захисні
маски щоб не заразили інших тваринок.



Принцесі розсипалися перли.
З‘єднай їх.



Пірат ,,Мокра шкарпетка’’ пливе з папугою по морю. 
Намалюй великі хвилі
і напиши цифри до рибок по їхньому розміру
(1 - найбільша рибка, 2 - менша рибка ітд.)



Пан пінгвін їхав дуже швидко. Від поліцейського отримав штраф у розмірі 36 крон. Розфарбуйте та 
порахуйте монети, 
які він мусить заплатити за штраф.

Нанесіть правильні позначки на шини <> і =

Дорожні знаки мають геометричну форму. З’єднайте їх та спробуйте
правильно розмалювати. Знаєш значення цих знаків та якої вони форми?
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Знайди 7 різниць. І напиши хто є хто (мати, батько, дідусь ітд.)



Назвіть усі частини тіла та покажіть їх на собі чи на своїх батьках.
Що вміє/робить вухо, що ротик, язик, для чого маємо руки й ноги?

Назвіть всі
пальчики –
великий палець,
вказівний...
А наскільки велика
твоя рука?? Поклади руку на
намальовану руку та обмалюй.

Подивіться на себе в дзеркало.
Якого кольору твої очі? Яке в тебе волосся?
Намалюйте свій портрет.



Сьогодні День вчителя,
тому що святкуємо день
народження найвідомішого
чеського вчителя
Яна Амоса Коменського.
Спробуйте пошукати і
почитати щось про його життя.
Візьміть кольорові олівці і
розфарбуйте квіти. Картину
можете подарувати комусь із близьких.



Найди дорогу в школу.

Директор втратив окуляри, допоможи йому їх знайти.



Знайди 5 різниць у пеналі.
У дитячий садочок можна інколи 
взяти улюблену іграшку. 
До школи можеш теж
приносити іграшку?
Чи може твоя собачка
йти з тобою в школу, чи можеш 
взяти з собою ковзани?

Спочатку розфарбовуйте
лише ті речі, котрі
належать до школи.
Якщо з можеш це
зробити, відсортуйте
слова за абеткою.



Шарик збирається летіти в Америку. Який прапор американський?
Можеш правильно назвати та розфарбувати інші прапори?

Шарик не вміє керувати літаком..
Допоможи з‘єднати (хоч приблизно) стрілкою від
літака на карту світу де знаходиться Північна Америка,
Африка, Австралія, Україна та Чехія?



В далекій Шотландії, далеко від дому, сниться Шарику сон...
З‘єднай цифри і дізнаєшся про що Шарик мріє.

1.квітня хтось стюардесам та пілотові поміняв записки куди їм летіти.
Вгадаєш в які столиці полетять?

ПАРИЖ

РИ

МЛОДО

ПРАГАН
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Шарик падає з парашутом.
Швидко домалюй парашут,
щоб не впав.

В аеропорту везуть багаж на возику. Найбільшу валізу розмалюй синім
кольором, найнижчу жовтим, найвужчу рожевим і останню зеленим.



Help me
Hallo Thank you

please

O
brázky z knížek Žeryk na cestách a Žeryk pracuje od H

anky Jelínkové z nakladatelství N
A

ŠE K
N

IH
A

.
Знайдіть 7 різниць

дякую

допоможи 
мені

привіт

будь ласка

Обведи кругом однім кольором англійське слово та чеський переклад.



Розфарбуй зайчиків, виріж, зігни і зліпи на вушках. На Великдень можуть
батьки сховати цих зайчиків в квартирі чи на городі з шоколадом чи цукеркою.



Тут багато маленьких зайчиків.



Сьогодні ми допоможемо маленькому зайчику
побудувати будиночок.Виріж все і склей сукню і в отвір
вклади голову. Будиночок перекрути в овальну форму
і склей і вверх поклади дах. Якщо части будиночку
підклеїш твердим папером, то буде краще тримати.
Теж буде гарно, якщо у низьку коробку поставиш
будиночок, навколо нього можеш покласти мох або
гілочки, які зможеш знайти на дворі.



Біля зайчика поселилася мишка. Побудуй для мишки такий самий
будиночок як зайчику.



Тваринкам біля домівок 
виросли квіти. Квіти 
розмалуй. Наклей їх
на шпашку, шпашку можеш
вставити в пластилін 
і покласти біля будиночку
наших зайчика і мишки.



Курка загубила своє куча. Допоможи знайти дорогу.
По дорозі зустрінеш інші тваринки. Впізнаєш їх?
Спробуй намалювати їхні мамки.



Скарб захований у скелі. Ельфи
охороняють його.
Ельфів звати Фрньоусек,
Пупілек і Гоубелік.
Придумай ім’я для Ельфа
з ліхтариком.
Розфарбуй діаманти та
порахуй, яких діамантів
є на малюнку найбільше.



Знайди дві одинакові картинки птахів. Розмалюй їх.

Якщо хочеш птахи
повісити у вікно,
склей завжди дві
одинакові картинки
до себе. Або зроби
копію листа і виріж
легеньку гру для
розвитку пам’яті.



Розмалюй – трикутники оранжевим кольором, квадрати синім,
зірочку жовтим, колесо зеленим, серденька червоним.
I ті самі фігури намалюй на другу половину крил метелика.



Знайди 7 різниць.

Розмалюй писанки на Великдень.



1 + 2 + 1 - 1 + 3 + 1 - 2 + 4 - 1 =

4 + 2 - 2 + 1 + 3 - 4 - 1 + 3 =

2 + 2 + 1 - 4 + 2 - 1 - 1 + 6 - 4 =

8 + 2 - 5 - 2 + 4 + 1 - 2 + 5 =

9 + 1 - 7 - 2 + 5 + 1 - 3 + 6 - 3 =

Курочки люблять дощових червів.
Курочку розмалюй і порахуй приклади.



Раніше люди жили у замках. Розмалюйте завжди одним кольором ту саму форму. Можеш ще 
порахувати скільки в граді трикутників, скільки квадратів ітд...

Кожна річ навколо нас зроблена з якогось матеріалу.

З’єднай речі з матеріалом, з якого вони зроблени.



Баба Яга варить зілля з жаби. Найди правильні літері слова жаба.

Потягніть пунктири
на малюнку котла,
теж стрибок жабки
і кучері баби і візерунок 
змії.



З’єднайте цифри і знайдіть картинку.



Фея легка як вітерець. Домалюй довкола феї ліс і квіти.
Або збирай квіти на вулиці і наклей їх на малюнок.



У Мишки день народження. Впізнаєш,
який з подарунків є запакований?



В якому магазині горила Рамбо купила туалетний папір, лисиця Педро
рогалики і Петро нову книжку?Які речі можна придбати в магазинах
котрі залишилися? Намалюй до них підходячи товар.
Сьогодні святкуємо День книжки, яка в тебе улюблена книжка?

Овочі Магазиніграшок

Магазин
косметики

Пекарня

Книгарня



Пан Брумла купує Єві нову сукню.
Візьми кольорові олівці, і допоможи Їжачку 
вишити сукню.
Розмалюй вишивку в колесі.



Připrav si pastelky a podle symbolu u barvy vymaluj 
plochu v obrázku se stejným symbolem.

Nejdelší pastelku vymaluj červenou barvou, 
nejkratší žlutou, pastelku v pravo modře 
a poslední zelenou barvou.

Підготуйте кольорові олівці,
відповідний символ з кольором
зафарбуйте область на малюнку
з таким же символом.

Найдовший олівець замалюй червоним, 
найкоротший жовтим, олівець котрий 
праворуч синім і останній зеленим 
кольором.

червоний зелений світло-
блакитний

жовтий темно-
червоний

синій



Кожне сонечко мусить мати 7 крапок. Кожному сонечку намалюй
крапки скільки треба, під кожне сонечко напиши, скільки крапок намалював.

Жук Гнойовик
котить перед собою
свою кульку,
вона для нього
не тільки для
харчування але
теж його
захищає від
сонця.
Намалюй
всім жучкам
їх кульки.



Намалюй пелюстки на королиці. Намалюй раковину равлику, починай там де чорна крапка.

Кожному жучку чогось не вистачає.
Зроби так щоб були всі жучки як перший.



Доповни ряд тваринок. Черв’ячки, равлики, сонечка, павуки і їжачки.

Від якої квітки летить комаха.



31.квітня в Чехії свято котре
називається Вальпургієва ніч
(Вважається, що в цю
ніч слабне межа між
світами мертвих і
живих. Люди
розпалюють багаття,
щоб відігнати
мертвих і неприкаяних
духів, що за повір‘ям
блукають у ці часи
посеред живих.)
З’єднайте цифри біля
кожної відьми.
Під котлом намалюйте
великий вогонь.



1.травня в Чехії день закоханих, і пташки виводять
своїх маленьких пташенят.
Напиши як правильно ідуть картинки.
На гілочках намалюй квіти.
1.травня в Чехії і в інших країнах ставлять
Травневе дерево (чесь. Májka)
це прикрашене дерево або високий стовп,
який встановлюється на площах в селах і містах.
Навколо дерева зазвичай влаштовуються хороводи.
Знаєш першотравневі традиції в Україні?



На вулиці все квітне. Впізнаєш квіти на малюнках?
Розфарбуй всі квіти і знайди гусениці.
Спробуй їх порахувати.



Загубилася мурашка,
допоможи найти дорогу
до мами. Намалюй голки
з дерева, котрі є в мурашнику.

ЗНа прогулянці можна зустріти багато тваринок.
З’єднай назви комах з відповідальними зображеннями.

кінська
кровососка

мураха

блоха
бабка

цвіркун

кліщ



Артем і Софія грають в марбли.
У Артема 4 сині і 4 жовті марблі.
У Софійки 3 червоні і 4 зелені марблі.
Розмалюй марблі на малюнку
а узнаєш хто з них має більше
марблів в ямці.

Навесні прилітають перелітні
птахи. Знаєш що восени
відлітають окрім лелек і
ластівки, сірі гуски,
шпаки, жайворонки
і зозулі.

Спочатку по цифрам
у стрілок намалюй домівку,
потім намалюй димохід на
ньому гніздо для лелеки,
далі можеш намалювати
вікна і дах.



Тракторист оре поле. На полі посіють пшеницю.
Що ще часто росте на полі? Розмалюй лінії.

Птахи дуже люблять засіяні
зернятка, тому люди
ставлять на городах
опудала для відлякування
птахів. Розмалюй опудало
різними кольорами.
Потім подивись на
бляшанки. Яка з
бляшанок найбільша
і яка найменша?
Знайди дві одинакові
бляшанки.
Намалюй під
опудало город
з квітами, які він
оберігає.



Під кожну тварину напиши як вона
називається.

З’єднай цифри
і напиши що це
за тваринка.
Чого їй не
вистачає на тілі?



Наріж пунктирні лінії на мавпочці. Потім в тій самій висоті наріж смужки
паперу і на один намалюй очі і на другий ротик. Мавпочка може посміхатися,
спати, плакати ітд.

Тваринкам сняться сни, ким би хотіли стати коли виростуть і будуть працювати.
Яку професію б ти хотів мати коли виростеш?



Знайди на малюнках 7 різниць. Уважно подивись на малюнок і скажи що поросятка роблять за 
столом неправильно. Знаєш як себе вести в ресторані?


