
ÚKOLNÍČEK PRO 

PŘEDŠKOLÁKY  

 číslo 7    

„VŠECHNO KOLEM STÁLE VONÍ JAREM“ 

- rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti, rozvoj zrakového vnímání, jemné motoriky, 

řečových schopností a komunikačních dovedností, rozvoj paměti a pozornosti 

1) Každý den je počasí trošku jiné. Tvým úkolem je, než půjdeš ven, připravit si 

sám oblečení podle počasí. Nezapomeň na to, že se může počasí pokazit a taky že 

vítr není z okna někdy vidět. Buď samostatný, ale nakonec nech maminku 

zkontrolovat, jestli sis vybral správně. Pokud ano, oblékni se sám a užij si 

procházku s rodiči. 

2) Podívej se na první pracovní list. Už jsme si říkali o tom, jak rostou rostliny, 

možná sis doma i něco s rodiči zasadil. Teď zkusíš najít cestu od semínka ke 

květině (z levého horního rohu k pravému dolnímu rohu. Vždy musí být za sebou 

SEMÍNKO - ROSTLINA BEZ LISTŮ - ROSTLINA S LÍSTKY - ROZKVETLÁ 

KVĚTINA. Tak se to opakuje pořád dokola. Cesta vede jen po čáře (svisle a 

vodorovně) ne šikmo. Není to jednoduché, ale ty to určitě zvládneš. 

3) Potom si vezmi tužku a zkus dokreslit stejně druhou polovinu květin, tak aby 

byly celé.  

4) Zahraj si s rodiči hru „Ptáčkové zobají“ – k této hře jsou potřeba kolíčky na 

prádlo, různě barevná víčka od PET lahví a stejně barevné papíry jako víčka. Po 

místnosti se rozmístí barevné papíry, které budou značit hnízda a rozhází se víčka. 

Vašim úkolem bude pomocí kolíčků sesbírat ze země rozházená víčka, která 

znázorňují zrníčka a roztřídit je podle barev do správných hnízd. 

5) Nejdříve si s rodiči přečti pohádku „Jak mluví zvířátka“ a pozorně poslouchej, 

protože potom bude tvým úkolem říci, jak se které zvíře projevuje a co se 

v pohádce odehrává.  

 

 



Jak mluví zvířátka (Kateřina Konvalinová) 

To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak 

mluví zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu 

pejskové, kočky, slepice, ovce, krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno 

víte, začne naše pohádka. Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval. A 

jak na ně volal? No přece….(zaštěkal). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, 

když se probudila, na koťata zavolala. A jak na ně zavolala? No 

přece….(zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli 

přestalo, na selátko volalo. A jak na ně zavolalo? Přece pěkně….(zachrochtalo). 

Ovečka za humny travičku spásala, a když se dost napásla, na jehňátka volala. 

Jenže byla daleko, a tak trochu ječela. A jak? Přece….(bečela). Zrovinka okolo 

slepice běžela, najednou se zastaví, svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela. A 

jak na ni její děti volaly? No přece….(kdákaly – kvokaly). Ještě v maštali kráva 

stála. A telátko v koutě? Teprv stát se učí. A co přitom povídá? Inu, 

prostě….(bučí). 

6) Teď si trošku rozhýbej jazýček, opakuj po mamince nebo tatínkovi. 

 Nazlobená husa syčí – SSSSSSSSSSSSS 

Včela bzučí – BZZZZZZZ 

Čmelák bzučí – BŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ 

Na kočku voláme – ČIČI 

Kráva bučí – BÚÚÚÚ 

Ovce bečí – BÉÉÉÉÉÉÉ 

Koza mečí - MÉÉÉÉÉÉ 

 

7) Zkus si vytvořit kočičku podle obrázku. Potřebovat budeš prstové barvy a svou 

dlaň s prstíky. Možná vymyslíš ještě jiné zvíře. 

 

  

 

 

 

 

 



8) Zazpívejte si písničku. Na známou melodii „Skákal pes“ zpívejte nejdříve jako 

psi – haf, haf, haf, potom jako kočky – mňau, mňau, mňau, jako hadi – sssssssssss, 

jako kachny- ga, ga, ga, jako včely – bz, bz, bz. 

9) Popřemýšlej o tom, proč chováme domácí zvířata. K čemu jsou nám potřebná, co 

nám dávají. Máš doma nějaké domácí zvíře? Je potřeba se o domácí zvířata starat 

a jak? Co mají domácí zvířata nejraději?  

10) Nauč se básničku „Barvy květin“. Zároveň si ukazujte jednotlivé obrázky 

květin, aby došlo k lepšímu zapamatování si. Některé z nich můžete hledat a ukázat 

si venku. 

Zelená je barva trávy, 

růžovou mají růže rády. 

Žlutý blatouch – to už víme, 

k fialce si přivoníme. 

Černý kvítek nenajdeme,  

ať hledáme, kde jen chceme. 

Bílé jsou vždy sněženky, 

červené zas pivoňky. 

Měsíček je oranžový, 

to vám každé dítě poví. 

Všechno roste v hnědé zemi, 

modrá chrpa líbí se mi. 

Všechny tyhle barvičky 

mají rády kytičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najdi cestu od semínka ke květině. 

 

 

 

 

 

 



Dokresli  

druhou polovinu. 

 

 

 

 

 

 


