
ČINNOSTI PŘEDŠKOLÁKŮ PRO TÝDEN 20.–24. DUBNA 2020 

 

Integrovaný blok:  SLUNÍČKO SE PROBUDILO 

Téma:   „Budu dobrý školák“ 

   Zpracovala Mgr. Blanka Prudilová 

Rodiče, přečtěte prosím dítěti jednoduché pokyny: 

Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů 

přinesla tento pracovní list.    

 

►Dokresli kolečku štíhlé ostré paprsky.  

Dělej pěkné rovné dlouhé čáry.  

Potom obě sluníčka vybarvi. Jakou barvu použiješ? 
 

►Nakonec sluníčka vystřihni. 

Pečlivě stříhej podle rovných čar paprsků! 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 

►Když tě bude bolet ruka, uvolni si ji cvičením, 

které znáš ze školky. Cvič oběma rukama: 

 

 Nejdřív protřep ruce v zápěstí, jako když z nich po umytí vytřepáváš vodu do umývadla.  

 

 Pěsti rozevři a roztáhni silou všechny prstíky.  

Současně otevři co nejvíc dokořán ústa.  

Pak sevři obě dlaně silou v pěst. Zavři ústa.  

Střídej pětkrát. 
 

 

 Spoj dlaně před tělem a zvedni lokty tak, aby se dlaně dole nerozpojily. 

Krátce zatlač silou dlaněmi do sebe a hned povol. 

Střídej pětkrát. 

 

 

 

Protáhni prstíky jako na obrázku. Ruku si na stole opři o loket a ohni 

zápěstí s rozevřenou dlaní. Jeden prstík po druhém ohýbej druhou rukou 

mírným tlakem směrem k desce stolu. Napočítej do pěti a povol. 

Protáhni další prst. Postupně vystřídej všechny prsty na obou rukách. 

►Pamatuješ si, jak se prsty jmenují?  
(palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček) 

 

 Na závěr znovu protřepej a uvolni ruce v zápěstí. 
 

Zdroj obrázků: Eva Vingrálková, Cvičení pro lepší učení, Fontána 2018  



Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů 

přinesla tento pracovní list.    

Dokresli druhou půlku obrázků jako odraz v zrcadle. 

Nepospíchej, každou čáru si dobře promysli. 

Začni domečkem, pokračuj květinou. 

Zvládneš i motýla a panáčka? 

 

Nakonec obrázky vybarvi! 

Ve školce jsme se učili říct o sobě to nejdůležitější. 

Brzy budeš školák, tak si to zopakuj: 

 

Jak se jmenuješ? Jméno i příjmení. 

Jak se jmenuje město, kde všichni žijeme? 

Kolik je ti roků? 

 

Pokud tohle dobře zvládáš, zkusíme malinko těžší otázky: 

Jak se jmenují maminka a tatínek? 

Jak se jmenují tvoji sourozenci? 

Jak se jmenuje ulice, kde bydlíš? 

 

 

Představ si, že jsi u zápisu do první třídy. Ukaž svou šikovnost: 

Řekni zpaměti básničku, zazpívej písničku. 

Napočítej na prstech do pěti. 

Řekni, jak se jmenují tyto tvary:  

Pojmenuj barvy kytiček: 

         

Ukaž, která ruka je PRAVÁ, a která je LEVÁ. 

Ukaž, kde je NAHOŘE, a kde je DOLE.



Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů 

přinesla tento pracovní list.    

 

Pojmenuj všechny dopravní prostředky 

na obrázcích. 
(vrtulník, jízdní kolo, autobus, traktor, motocykl, nákladní  

automobil, motorový člun / loď, osobní vůz / automobil) 

 

Vybarvi šipky pod obrázky dopravních  

prostředků podle pokynu na pracovním listu. 

Šipky pod dopravními prostředky směřujícími 

VPRAVO vybarvi modře. 

Šipky pod dopravními prostředky směřujícími 

VLEVO vybarvi červeně. 

 

Spočítej modré šipky. 

Kolik vozidel směřuje vpravo? 
(3: vrtulník, traktor, motocykl) 

Spočítej červené šipky. 

Kolik vozidel směřuje vlevo? 
(5: jízdní kolo, autobus, nákladní vůz, motorový člun, automobil) 

 

►Který dopravní prostředek se ti nejvíc líbí? Vybarvi ho! 

 

Odpověz na otázky: 

Který dopravní prostředek na pracovním listu je nejrychlejší?  (vrtulník) 

Který dopravní prostředek na pracovním listu je nejpomalejší?  (jízdní kolo) 

Který dopravní prostředek na pracovním listu je největší?  (autobus) 

Který dopravní prostředek na pracovním listu je nejmenší?  (jízdní kolo) 

Které dopravní prostředky z pracovního listu NEJEZDÍ PO SILNICI? Jak se pohybují? 
-Vrtulník létá ve vzduchu. 

-Motorový člun pluje po vodě. 

-Traktor jezdí hlavně po poli a na polních cestách, ale můžeme ho potkat i na silnici. 

 

Znáš ještě jiné dopravní prostředky, které nejezdí po silnici? 
(vlak, letadlo, tramvaj, létající balón…) 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 

►Poslechni si na YouTube zvuky dopravních prostředků: https://www.youtube.com/watch?v=6VyN2aVKNvc 

 

►Podívej se na YouTube na různé dopravní prostředky a poslechni si říkanky o nich: 
1. díl: https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk 

2. díl: https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w 

3. díl: https://www.youtube.com/watch?v=hH5DfSaRi04  

https://www.youtube.com/watch?v=6VyN2aVKNvc
https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk
https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w
https://www.youtube.com/watch?v=hH5DfSaRi04


Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů  

přinesla tyto pracovní listy.    

 

►Vezmi zelenou pastelku a vyznač  

cestu, po které králík  

doběhne do domečku. 

 

►Vezmi modrou pastelku a obtáhni 

čárkovanou linku od holčičky vpravo  

(s culíky) k balónku. Vybarvi ho modře. 

 

►Vezmi červenou pastelku a obtáhni čárkovanou linku od holčičky vlevo (s kloboučkem) 

k balónku. Vybarvi ho červeně. 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 

►Nauč se básničku Tulení škola. Napsal ji básník Ludvík Středa a je z knížky Ryba v kleci: 

 

 

V tulení škole  

je lehké učení, 

učí tam tuleně  

samému tulení. 

Tuleni tulí se 

i cestou ze školy, 

tím mají hotové  

domácí úkoly. 



 

Kopretina, černobýl, 

pilná včelka sbírá pyl. 

Musíš počkat! 

Žádné HNED! 

Včelka v úlu dělá med. 

 

Když jsi venku, v přírodě, určitě si všímáš, že kolem květin, rozkvetlých stromů a keřů  

teď poletuje spousta včeliček.  

Víš proč? 

Chutná ti sladký med?  

A víš, jak vzniká? 

 

►Pusť si krátké video, kde se o včelkách a medu dozvíš víc: 

 

 
 

Zdroj:  https://edu.ceskatelevize.cz/vcely-a-med-5e44192817fa7870610ed4b3 

 

►Odpověz na otázky: 

 

Co je to pyl?     Žlutý prášek na květech rostlin. 

Proč nosí včelky pyl do úlu? Krmí jím svoje miminka – larvičky. 

Jak přenášejí včelky pyl?  Na zadních nožičkách. 

Co je to nektar?   Sladká šťáva ukrytá v květech rostlin. 

K čemu slouží plástev?  Je to komůrka ze včelího vosku, kam včely v úlech ukládají nektar. 

Jak vzniká med?   Z nektaru v plástvích působením tepla. 

 

 

Už víš, proč se říká „pilný jako včelka“? 

https://edu.ceskatelevize.cz/vcely-a-med-5e44192817fa7870610ed4b3
https://edu.ceskatelevize.cz/vcely-a-med-5e44192817fa7870610ed4b3

