příběh s úkolem

Dnes je trh!

Šedivě
vybarvená
slova nahlas
vykřikněte!

Trvalo velmi dlouho, než ho naložili, a tak měl
Bulgy trochu zpoždění. Na hlavní silnici, která
vedla přímo k trhu, byl velmi silný provoz.
Proto se Bulgy vydal vedlejšími uličkami.
„Myslím, že takhle tam budeme rychleji,“ řekl.
Jel dál a dál, ale když po chvíli zatočil, uviděl
před sebou viadukt.
„Kadeřavé kapusty a květáky,“ vydechl Bulgy
a prudce zabrzdil. „Tam se nevejdu. Jsem příliš
vysoký!“
Tento den byl svátkem pro všechny farmáře
na Sodoru. Tlustý kontrolor jim dovolil využít
parkoviště před nádražím a uspořádat na něm
první farmářský trh.

můstkem.
„Jestli se budu muset vrátit, tak budu mít
zpoždění, jaké svět neviděl!“ zabrblal.

Traktor Terence dorazil i s přívěsem plným

V tu chvíli se objevila Rosie. Táhla za sebou

všelijakého zboží. Měl sem namířeno i Bulgy.

prázdný vagon. Bulgy jí vylíčil, v jaké šlamastice

Starý poschoďový autobus byl až po střechu

se ocitl.

plný bedniček s vejci a ovocem a zeleninou
ze statku.
„To mi tedy cinkněte na zvonek,“ zabrblal si
Bulgy a jel dál. „Takhle plný jsem nebyl od dob,
kdy jsem ještě vozil cestující. To občas
nezbývalo žádné místo k sezení!“
Bulgy si užíval, že se vrátil na silnici jako
pojízdný zelinářský krám. Doufal, že se dnes
všechen jeho náklad prodá na farmářském trhu.
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Vzpomněl si, jak jednou uvízl pod nízkým

„Mohla bych odvézt ovoce a zeleninu na trh
místo tebe,“ pískla Rosie. Její posádka vyložila

„To je ale pěkňoučké a čerstvé zboží!“
chválili všichni.
„A všechno je na prodej,“ zavolala

všechno zboží z autobusu

Rosie a vjela na nádraží.

a vyskládala ho na prázdný
vagon. Netrvalo dlouho

Spousty zákazníků

a vagon vypadal jako

se nahrnuly na nástupiště,

velikánský vozík plný

aby si nakoupily ovoce

nejlahodnějšího ovoce

a zeleninu ještě dřív, než

a zeleniny.

je vůbec vyloží z vagonu.

„Pojedu za tebou,“

Když dorazil Bulgy,

zatroubil Bulgy a Rosie

byl Rosiin vagon dočista
prázdný.

odsupěla.
Když se Rosie blížila k návěstidlu
před nádražím, musela prudčeji zabrzdit

„Kde je moje ovoce? Kde je moje
zelenina?“ ptal se překvapeně.

a něco málo ovoce a zeleniny spadlo z vagonu.

„Už jsem za tebe všechno prodala!“

Jablka a hlávky zelí se skutálely do kolejiště.

zapískala Rosie hrdě.

Lidé, kteří měli namířeno na trh, si toho všimli

Konec

a hned se je vydali posbírat.

Chvilka na hádanku
Dokážete odpovědět
na otázky z tohoto příběhu?
1. Kde se konal farmářský trh?
2. Proč nemohl Bulgy projet
pod viaduktem?
3. Která z mašinek Bulgymu
nakonec pomohla?
Řekněte, jak se tyto druhy zeleniny
a ovoce jmenují, a pak je náležitě
vybarvěte.
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Řešení: 1. Farmářský trh se konal na parkovišti před nádražím; 2. Bulgy nemohl projet pod viaduktem, protože byl příliš vysoký; 3. Bulgymu pomohla Rosie.

spojovačka

Poběž ke mně!

Edward si vybafal ze zatáčky a tu spatřil kamaráda.
Pospojujte tečky a zjistěte, kdo to byl.
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Teď vybarvěte stránku svými oblíbenými pastelkami.

počítání je legrace

Sodorské počty
Tato řada čísel vám pomůže správně vypočítat naše příklady.
Výsledky vpište do prázdných políček.
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Řešení: a-4, b-2, c-4, d-1, e-6

všímejte si

Špatná cesta
Na tomto obrázku můžete vidět spoustu věcí!

!
Pozor
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a
z
U
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Tato řada čísel vám pomůže odpovědět na připravené otázky.

1. Kolik vidíte jezevců?

4. Co je napsáno na ceduli?

2. Ukažte na obrázku Terence.

5. Kolik vidíte konví s mlékem?

3. Jakou barvu mají dva velcí motýli?

6. Najdete na obrázku ježky?

MLéko

MLéko

Odpovědi: 1. Jezevci jsou dva; 3. Velcí motýli mají oranžovou a růžovou barvu;
4. Na ceduli je nápis Pozor! Cesta uzavřena! 5. Konve s mlékem jsou tři.

MLéko
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zábavné úkoly

Barevné bludiště

Start

Jakou
barvu má
Tomáš?
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Víte, jaké barvy mají mašinky?

Jakou
barvu
má
Percy?

James má dostat nový červený nátěr.
Dokážete mu pomoct najít cestu do dílen?

Jakou
barvu má
Diesel?

Jakou
barvu má
Toby?

Stop

Cíl
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Tlustý kontrolor hledá Tobyho.
Pomůžeš mu najít správnou cestu bludištěm?
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Toto jsou čtyři součásti mašinek.
Najdi je v mřížce a označ.
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