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Spájanie potravín so zvieratkom6.

Vieš, ku ktorému zvieratku patrí ktorá potravina? Správne ich pospájaj čiarami. Odkiaľ máme 
mliečko? A kto nám dáva vajíčka? Daj však pozor, s niektorým zvieratkom sa môžu spájať i dve 
potraviny, pri niektorom nemusí byť ani jedna.

Slepačie vajíčka

Hovädzí plátok

Detské párky 
s teľacinkou

Gazdovské mlieko

Naše kurča celé
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Obrázkové potravinové sudoku7.

Toto potravinové sudoku určite zvládneš. Skús porozmýšľať a zaradiť tieto potraviny tak, aby si 
v každom riadku a stĺpci mal štyri rozne potraviny. Jednotlivé potraviny môžeš buď nakresliť, alebo 
označiť farebne symbolom, ktorý sa nachádza pod ňou.

x



Pracovný list pre deti
Jednoduchá matematika8.

Mamička Helena v potravinách kúpila 10 ks slepačích vajíčok - jedno celé balenie. Po ceste z potravín 
stretla susedku, ktorej dala 3 vajíčka. Tesne pri vchode do domu sa jej 1 vajíčko rozbilo. Koľko vajíčok 
mamička priniesla domov? Pomôž si a rozkresli si príklad na voľné riadky a výsledok zapíš na štítok.
Vieš, akú farbu má škrupinka Farmfoods vajíčok? Bielu alebo hnedú? Vajíčka podľa toho vyfarbi.

Výsledok :

Počet vajíčok, 
ktoré mamička 
priniesla domov:
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Čo sa varí v hrnci?9.

Pokús sa rozlúštiť z jednotlivých častí slovíčok a písmen, čo mamka varí v nedeľu na obed? 
Názov jedla napíš na voľný riadok. Hrniec si môžeš vyfarbiť.

V hrnci sa varí : 

P O N Ú K A

.........................................................................................

Čo sa varí 
v hrnci?
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Potravinová tajnička10.

Doplň túto potravinovú tajničku podľa zobrazených potravín okolo nej a odhaľ, čo sa v nej skrýva.
Výsledok z tajničky si zapíš na voľný riadok pod tajničkou.

Tajnička:
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