DOMINO

MĚSÍCE V ROCE

VYSTŘIHNI KARTIČKY. VAGÓNKY PODLE
NAPOJUJ K SOBĚ.
NAUČÍŠ SE TAK, JAK JDOU MĚSÍCE V ROCE ZA SEBOU.
NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO MĚSÍCE VYSTŘIHNI

A NALEP JE DO VAGÓNKU.

1 leden

2 únor

3 březen

4 duben

5 květen

6 červen

léto

JARO
Únoru ještě vládne paní zima,
bruslíme – a je to prima!
Nezahálí boby ani saně,
u kamen si oteplíme dlaně.

Leden všechno svírá mrazem,
ze střech visí rampouchy až na zem!
V rukavicích raději buď,
na zmrzlinu teď nemáme chuť.

Zelená je dubna barva,
z motýlí kukly vylíhne se larva,
čekají nás koloběžky, pískoviště, hřiště,
kuličky si zacvrnkáme příště!

Březnové slunce začíná hřát,
ale zima se nechce tak snadno vzdát.
Noci už bývají o něco kratší.
Jaro máme všichni radši!

Červen rozdává spoustu pohody,
slupneme třešně i sladké jahody.
Hurá, sláva, ať každý volá:
„Mám samé jedničky, končí nám škola!“

Květen je čas pohádkový,
měsíc voňavý, barevný a snový.
Rozkvetlé louky a květy plné včel,
i čmelák za tou krásou přiletěl!

PODZIM

ZIMA

7   červenec

8   srpen

9   září

10   ŘÍJEN

11   LISTOPAD

12   PROSINEC

DRÁČEK
NOVÉHO DRÁČKA
SEŽENEŠ V TRAFICE!

AŽ SPOJÍŠ SPRÁVNĚ VŠECHNY
VAGÓNKY V DLOUHATÁNSKÝ VLAK,
UMÍSTI NAD NĚJ SPRÁVNĚ I KARTIČKY
S ROČNÍM OBDOBÍM.

Básničky Jiří Černý a Dráček

Srpnové slunce pozlatilo obilí,
prázdniny skončí už za chvíli.
Nejprve zdály se šíleně dlouhé,
a teď z nich zbývají jenom dny pouhé.

Celý svět ti patří v červenci!
Nevadí, že tě v botě štípou mravenci,
vyrážíme na výlety do přírody,
do hor, k moři, hrajem si u vody!

Říjen je malíř, co obarví s chutí
stromy a listí nádhernou žlutí.
Sbíráme šípky, pouštíme draky,
lítají vysoko až pod modré mraky!

K vyjížďce na kole v září to láká,
ještě je teplo, i když dříve se smráká,
školka a škola vítají nás,
a v lese nastává houbařů čas.

Začátkem prosince přejdou tě žerty:
Přijde Mikuláš s anděly, anebo s čerty?
Pak už se blíží nejhezčí svátky v roce,
všichni se těšíme na Vánoce!

Brr, v listopadu je lepší se schovat!
Musíme ale zahrádku zazimovat,
pohnojit, uhrabat, záhonky zrýt,
příští rok úrodu zas budem mít.

