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Rodiče, přečtěte prosím dítěti jednoduché pokyny: 

 

Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů  

přinesla tento pracovní list.    

 

 

Vybarvi pastelky přesně podle pokynů 
na pracovním listu. 
 
Potom odpověz na otázky na pracovním listu. 
O kontrolu požádej rodiče nebo  
staršího sourozence. 
(Řešení: nevybarvené zůstaly 4. 6. a 7. pastelka) 

 
Jakou barvou máš vybarvené ty původně  
nevybarvené pastelky? 
 

Vezmi svoje pastelky a zkus je podle barev 
poskládat stejně jako na vybarveném obrázku. 
 

Vezmi svoje pastelky a vyber, která je z nich 
- vyber, která je z nich nejdelší, 
- vyber, která je z nich nejkratší, 
-vyber dvě stejně dlouhé. 
 

Vezmi svoje pastelky a zkus z nich na rovné podložce poskládat jednoduché obrázky: 
 
 
 
 
 
 
   domeček                    židle                      stůl                        stan                         plot                         lodička 

 
 
 
 
 
 
    kytička                 sluníčko                     strom                         prasátko (s pomocí knoflíku a provázku) 

Vymyslíš ještě další obrázky?  



 

Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů  

přinesla tento pracovní list.    

Postupuj podle pokynů na pracovním listu. 

 

►Nalezené „vetřelce“ v každém řádku  
zakroužkuj červenou pastelkou.  
 
►Červenou pastelkou nakresli čáru 
vedoucí od „vetřelce“ do řádku, kam patří. 
 
Řešení:  

1. zmrzlina patří do jídla na 2. řádku 

2. koza patří mezi zvířata na 4. řádku 

3. bubny patří mezi hudební nástroje na 5. řádku 

4. čepice patří do oblečení na 1. řádku 

5. kolo patří mezi dopravní prostředky na 3. řádku 

 
►Všechny ostatní obrázky vybarvi! 
Jen „vetřelce“ nech černobílé. 
 

►Zahraj si hru na Pamatováčka! 

Obrať pracovní list bílou stranou nahoru, 

ať nevidíš na obrázky. 

Zkus jich co nejvíce vyjmenovat. 

Kolik si jich pamatuješ? 

 

 

 

Zahraj si hru na Pamatováčka také s rodinou: 

1. Na stůl polož několik malých předmětů, např. lžíci, pastelku, kostku ze stavebnice, plyšáka, 

nůžky, kolíček na prádlo, hřeben, telefon, knoflík, hodinky… Soutěžící tě při tom nesmí vidět! 

 

2. Předměty zakryj velkým šátkem, nebo ubrusem, nebo ručníkem. 

 

3. Zavolej soutěžícího, odkryj šátek a nech ho všechny předměty si prohlédnout tak dlouho, dokud 

si nepřeříkáš říkanku o bramboře „Koulela se ze dvora…“  

 

4. Pak předměty zase zakryj. Ať soutěžící napíše na papír, co si zapamatoval. Pokud neumí psát, 

ať je vyjmenuje. Počítej zapamatované předměty na prstech. 

 

Vystřídej postupně rodiče a sourozence. 

Dbej na to, aby soutěžícím nikdo nenapovídal, ať mají všichni stejné podmínky! 

 

Kdo z rodiny si zapamatoval nejvíc předmětů a stal se Pamatováčkem? 



 

Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů 

přinesla tento pracovní list.   

 

 

 

►Popros někoho, kdo umí číst, 

aby ti četl jednotlivé hádanky. 

Odpovědi najdeš mezi obrázky. 

Uhádneš, ke které hádance 

patří který obrázek? 

 
Řešení:  

1. růže 

2. jehla 

3. stůl 

4. motýl 

5. lampa 

6. budík 

7. strom 

8. maják 

 

►Vezmi si pastelky a vybarvi obrázky  

podle skutečnosti. 

 

 

 

 

 

►Podívej se na pohádku O bezohledném slonovi  
         Zdroj: https://edu.ceskatelevize.cz/pohadka-o-bezohlednem-slonovi-5e4424e62773dc4ee4139f3e 

 

►Odpověz na otázky: 

Co to znamená „být bezohledný“? 

Je to dobrá, nebo špatná vlastnost? 

Znáš někoho takového? 

Co dělal slon bezohledně? 

Kdo naučil slona slušnému chování? 

Jak se mu to povedlo? 

 

Když je někdo velký, má sílu a je bezohledný, znamená to, že musí vždycky vyhrát? 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/pohadka-o-bezohlednem-slonovi-5e4424e62773dc4ee4139f3e
https://edu.ceskatelevize.cz/pohadka-o-bezohlednem-slonovi-5e4424e62773dc4ee4139f3e


 

Popros někoho, ať ti přečte věty na pracovním listu. 

Prohlédni si k větám obrázky a rozhodni: Co je PRAVDA? Co je LEŽ? 

 

►Zkus vymyslet podobné věty a vyzkoušej své sourozence. Poznají, co je pravda a co je lež?  
Příklad:  Čokoláda je slaná a sýr je sladký  LEŽ 

Jablka rostou na stromě a rybíz na keři  PRAVDA  


