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Beruško 
jednu tečku

Naše milé Kuřátka, moc Vás všechny zdravíme a posíláme 
zábavu na další týden, který musíme vydržet bez naší 
školičky. Tak šup, zábava je tady.
A posílejte nám pozdravy jak se Vám práce daří.  
Vaše paní učitelky Petra, Martina, Lucka
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3. Postavte si z barevných 
kostek nebo z lega 
barevného hada. Dobře se 
dívej na barvy.
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7.Naučte se krátkou básničku 7.Naučte se krátkou básničku 
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Seděla beruška na lístečku 
kabátek červený samou 

Přišli k ní motýlci“

My tě známe.

My Ti ty puntíky spočítáme.
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