
 MÁMO, TÁTO, 
ZVLÁDNU TO? 

pracovní sešit s ukázkami jednodušších typů 
úkolů pro děti předškolního věku

tento sešit patří:

Tento projekt je fi nancován z prostředků ESF prostřednictvím OP VVV, státního rozpočtu ČR a rozpočtu obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.
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SOCIÁLNÍ DOVEDNOST  
A EMOČNÍ ZRALOST DÍTĚTE

VÝVOJ A VÝCHOVA DĚTÍ:

n Dítě, které se v životě neztratí – Anita Michajluková, 2019, ISBN: 9788026425328

n Jsi tam, brácho? – Marek Herman a Jiří Halda, 2019, ISBN: 9788027061907

PRACOVNÍ LISTY:

n Co si tužky povídaly – Jiřina Bednářová (grafomotorická cvičení), 2017, ISBN: 9788026600466

n Mezi námi pastelkami – Jiřina Bednářová, 218, ISBN: 9788026612728

n Jedním tahem – Jiřina Bednářová (uvolňovací grafomotorické cviky), 2009, ISBN: 9788090449466

n Mezi námi předškoláky 4-6 let – Jiřina Bednářová, 2014, ISBN: 9788026606024

n Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní – Milena Lipnická, 2014, ISBN: 9788026208808

n Šimonovy pracovní listy – Věra Pokorná, 2011, ISBN: 9788026200512

n Pohádky k povídání – Jechová Šárka, 2014, ISBN: 9788073460808

n Chytrolín, časopis pro zvídavé děti (elektronický) – https://casopischytrolin.webnode.cz/

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

Milí rodiče, 

otevíráte pracovní sešit s jednoduchými úkoly a tipy pro Vaše děti. Měl by sloužit jako malý návod 
k tomu, na co je potřeba se ještě zaměřit, než Vaše dítka opustí brány školky. Rozhodly jsme se 
sestavit tento sešit a usnadnit Vám tak orientaci v množství informací, které jsou kolem nás  
a z kterých materiálů lze vybírat. Snažily jsme se pro Vás shrnout ta nejdůležitější fakta  
a informace, které se mohou Vašemu dítěti hodit. Vstup Vašeho dítěte do první třídy tak může 
být snazší, když zvládne následující kapitoly. Věříme, že se Vám a Vašemu dítěti bude se sešitem 
dobře pracovat a využijete i našich tipů pro další práci. Pokud se něco nepodaří nebo si nebudete 
s něčím úplně jisti, nebojte se obrátit na paní učitelku ve Vaší školce. Každé dítě je jedinečné  
a zaslouží si jiný přístup. Přejeme Vám a Vašim dětem příjemně strávené chvíle.

kolektiv učitelek mateřských škol na Rožnovsku

TENTO PŘÁTELSKÝ MANUÁL PRO RODIČE BYL VYTVOŘEN  
V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU„MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN 
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II. V ORP ROŽNOV P. R.“  
REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010697.

ÚVOD
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n Zvládám základní hygienické návyky?
 Když je nezvládám doma, jak je budu zvládat ve škole?
n Umím se utřít toaletním papírem po použití WC?
n Vím, kdy a jak si mám umýt ruce?

BUDu POTŘEBOVAT: 
n 1x tvrdý papír A4
n 1x botu, Vaši nebo dítěte (poslouží jako šablona)
n 1x tužku
n 1x nůžky
n 1x tkaničku
n 1x děrovačku

ÚKOL PRO BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Vyrob si s rodiči botu, na které se budeš učit navlékat 
i zavazovat. Postup naznačují obrázky . 

n Umím jíst příborem? 
 Když neumím držet nůž a vidličku, 
 jak budu držet tužku  a pravítko 
 v geometrii?
 Jak budu držet tužku a papír, aby mi neujížděl?
n Mám doma nějakou povinnost? 
 Např. prostřít stůl, vyklidit myčku atd.

JAK NA TO? 
n Položte si botu na papír a nechte dítě, aby si ji obkreslilo. 
 Pak zkuste s dítětem botu vystřihnout. 
n Přeložte botu svisle na půlku a pomocí děrovačky 
 vytvořte 6 až 8 děr.
n Botu otevřete a můžete společně provlékat a učit se
  vytvořit mašličku.

I 1 I SAMOSTATNOST DÍTĚTE

Zábavná etiketa pro malé prince a princezny (online):

Jak správně jíst (https://decko.ceskatelevize.cz/mistr-e)
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n Umím pozdravit, poprosit a poděkovat?
n Umím si říci nebo požádat o to, co chci, 
 co potřebuji?

ÚKOL PRO BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Vymaluj si obrázek a popiš svými slovy, 
co na něm vidíš. Spočítej trojúhelníky, spočítej děti.

I 2 I SOCIÁLNÍ DOVEDNOST 
A EMOČNÍ ZRALOST DÍTĚTE

n Umím se představit – říci své jméno, příjmení, 
 znám svoji adresu?
n Umím navázat kontakt se svými vrstevníky, abych
 nebyl o přestávkách sám v lavici?
n Nerozpláču se, když něco nezvládnu, nebo mi
 něco nepůjde?
n Umím si poradit nebo řešit nepříjemné situace?
n Porozumím zadanému úkolu a dokončím ho?

Ukázka zápisu dítětě online do školy

Máme doma předškoláka – 4. část: Ukázkový zápis dítěte do školy (zdroj YouTube)
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n Mám správné držení těla?
n Vydržím stát na jedné noze?
n Zvládám chodit po nerovnoměrném povrchu 
 – v lese, na louce?

ÚKOL PRO BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Vymaluj si obrázek podle své fantazie.

Další zajímavé úkoly k tomuto tématu najdete online zde:

Jak cvičit s dětmi doma? Pro 2-6 let (YouTube), Cvičení na doma s dětmi: Jóga proti zlobení (Televize Seznam)

I 3 I HRUBÁ MOTORIKA A CElKOVÁ 
 KOORDINACE TĚLA DÍTĚTE

n Už jsem si zkusil chodit někdy 
 po obrubníku a zvládnu to?
n Zvládám jízdu na kole 
 bez podpůrných koleček?
n Trefím se tenisovým míčkem do kruhu?



n Chápu pojmy jako ráno, večer,
 včera, dnes a zítra?
n Vím, co znamená nahoře, dole,
 vpravo, vlevo, pod, nad, před, za?

ÚKOL PRO BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA 
(A MOHOU SE PŘIDAT i RODIČE): 
Zahrej si hru ,,Farma“ a umísti 8 zvířat kolem farmáře.

BONUSOVÁ OTÁZKA: 
Kam bys položil ovečku? 
(možné odpovědi – vlevo nahoře, nad kozu, 
vedle slepice)

MÁMO, TÁTO, DĚDO, BABI, 
ZKUS TO SE MNOU ZAHRÁT TAKY!

DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY A ÚKOLY: 
n Najdi zvířata, která začínají na hlásku ,,K“.
n Vyjmenuj názvy mláďat od těchto zvířat 
 na obrázcích.
n Co nám dává slepice?
n Co nám dává kráva?
n Které zvíře je největší/nejmenší?
n Které zvíře máš rád a proč?

RODIČ DiKTUJE: 
n polož psa vlevo dolů
n husu nahoru vpravo
n krávu pod husu
n kozu pod psa
n králíka dolů doprostřed
n slepici vedle husy
n koně vpravo dolů

I 4 I ORIENTACE DÍTĚTE V PROSTORU A ČASE

FARMAHRA

n Umím vyjmenovat dny v týdnu, jak jdou po sobě?
n Umím vyjmenovat roční období, jak jdou po sobě?

JAK
NA TO
n Pracuj s rodiči. Vystřihni si 
 obrázek farmy a jednotlivých
 zvířátek z herního plánu 
 (dvojlist uprostřed sešitu). 

n Pojmenuj si jednotlivá
 zvířata.

n Dále podle pokynů rodiče je
  umisťuj na herní pole.

HRAHRAHRA

Další zajímavé hry k tomuto tématu najdete zde:

Topologix (Didaktická stolní hra pro děti od 4 let.), LOGICO PICCOLO (Učební systém rámečků a karet s úkoly)
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Herní plán „FARMA“ (1 ze 4)
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Herní plán „FARMA“ (2 ze 4)



Herní plán „FARMA“ (1 ze 4)



Herní plán „FARMA“ (4 ze 4)
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n V které ruce držím tužku, nestřídám ji během kreslení?
n Umím držet správně tužku?
n Umím držet nůžky a dokážu si vystřihnout i nějaký tvar?
n Umím u těchto dvou činností správně sedět? 
 Pokud ne, zadělávám si na zdravotní problém.

ÚKOL PRO 
BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Pokračuj v kreslení tvarů 
v chapadlech chobotnice 
(shora dolů a zleva doprava).

levák pravák

I 5 I JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

Další zajímavé úkoly k tomuto tématu najdete online zde:

Máme doma předškoláka – 1. část: Jak správně držet tužku a procvičit ruku předškoláka před psaním (YouTube),
Grafomotorika (Pinterest)
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n Umím najít rozdíl mezi obrázky?
n Umím rozeznat barvy, tvary, velikosti?
n Postřehnu změny ve svém okolí, na obrázku
 (co je nového, co chybí).

DODAT

ÚKOL PRO 
BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Prohlédni si obrázek 
a vyjmenuj předměty, které 
vidíš. Vybarvi motýla.

DODAT

ÚKOL PRO 

I 6 I ZRAKOVÉ SCHOPNOSTI DÍTĚTE

ÚKOL PRO 
BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Najdi 5 rozdílů mezi obrázky 
(a popiš geometrické tvary).
Poznej a pojmenuj barvy.
Popiš, co na obrázku vidíš.

ÚKOL PRO 
BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Škrtni obrázek, který do skupiny 
nepatří a řekni proč.

Další zajímavé úkoly k tomuto tématu najdete online zde:

Pracovní listy - zrakové vnímání 5 až 6 let (www.maminkam.cz/pracovni-listy-zrakove-vnimani-5-az-6-let), 
Předškolák - Zrakové vnímání (Pinterest)
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I 7 I SLUCHOVÉ SCHOPNOSTI DÍTĚTE
n Čteme doma pohádky?
n Umím poslouchat a soustředit se na čtený text?
n Rozumím textu a chápu děj?
n Umím i já převyprávět pohádku nebo krátký příběh?

ÚKOL PRO BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Vyprávěj společně s rodiči pohádku a do kroužku v každém okénku společně zapište správné pořadí příběhu 
(časovou posloupnost děje).

n Poznám první a poslední 
 písmenko u slov?
n Umím vytleskat slova?
n Umím zazpívat písničku, 
 nebo odříkat básničku?

Další zajímavé úkoly k tomuto tématu najdete online zde:

Fonologie (www.vcelka.cz/app/all/playlist/271172), 
Sluchové vnímání : co to je a ukázka cvičení hláskování slov (YouTube)
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n Mám dostatečnou slovní zásobu, abych se pobavil
 se svými vrstevníky, sdělil své pocity, potřeby atd.?
n Budou mi ostatní děti a učitelé rozumět, když špatně 
 mluvím?
n Víte, že můžu preventivně navštívit logopeda, a to
 čím dříve, tím lépe?

ORIENTAČnÍ 
PYRAMIDa 
HLÁSEK

Další zajímavé úkoly k tomuto tématu najdete online zde:

Logopedická pohádka : Jazýček v Zoo (YouTube), Fonologie (www.vcelka.cz/app/all/playlist/271172),
Logopedie pracovní listy (Pinterest)

I 8 I ŘEČ, SLOVNÍ ZÁSOBA DÍTĚTE
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BYL JEDNOU JEDeN JAZÝČEK,
KTeRÝ ByDLel V PUSINCE. 
RÁNO SE PROBUDIL A PROTÁHL SE.
(vypláznout co nejdál)

POdÍVAL SE NAHORU, JESTLI sVíTÍ 
SLUNÍČKO.
(jazyk vypláznout, co nejvýš 
ke špičce nosu)

(klapÁním jazyka napodobovat 
zvuk koňských kopyt)

(při stálém čelistním úhlu plazit 
jazyk vodorovně ven a zpÁtky)

NA LOUCE POTKAL kONÍČkA 
A SVEzL Se NA nĚM.

KDYŽ UVIDĚl 
HOUPAČKu, 
POHoUpAL SE.

(vypláznout 
jazyk 
vodorovně, 
co nejdál)

ZAzVONIL ZVONEC 
A POHáDKY JE KONeC.
(můžete pro zábavu přichystat 
malý zvoneček)

(při otevřených ústech pohybovat 
jazykem po horním rtu od jednoho 
koutku ke druhému, potom totéž 
provádět na spodním rtu)

PAK SI DŮKLAdNĚ 
UMYL PUSINKu.
NEJDŘÍV NAHOŘE 
A POToM DoLe.

A PROToŽe Už BYL 
VEČeR, PrOTÁHL 
SE A šel SPÁT Do 
PUSINKY.

(napodobovat kočičí způsob 
pití při pevném čelistním úhlu 
a stÁle poloze hlavy)

DoSTAL Z TOHo ŽÍzeŇ, 
TAK SE NAPIL MlíČKA JakO 
KOčIČkA.

(jazykem plynule kmitat z koutku 
do koutku)

BYLO HEzKY A TaK ŠEl NA 
PROcHÁZKU.

I 9 I LOgOPEDICKé CVIČENÍ

POToM SE POdÍVAL DolŮ,
JESTLI NEní VenKU BLÁTO.
(vypláznout, co nejníž k bradě)

O Jazýčkovi

Konec
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Tento projekt je fi nancován z prostředků ESF prostřednictvím OP VVV, státního rozpočtu ČR a rozpočtu obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

n Napočítám do 10?
n Poznám a pojmenuji číslice 1 až 6 (případně do 10)?
n Spojím si počet s číslem?
n Chápu pojem méně a více?
n Poznám počet puntíků na hozené kostce bez počítání?

ÚKOL PRO BUDOuCÍHO ŠKOLÁkA: 
Vybarvi si svého šneka podle barvy tvarů.
Spočítej jednotlivé tvary a spoj daný tvar se 
správnou číslovkou (počet tvarů).

DOBROVOLNÝ ÚKOL: 
Pojmenuj čísla 7 až 10 a urči jejich 
barvu.
Spoj každou skupinu knofl íků se 
správnou číslicí, použij stejnou barvu 
pastelky, jako má číslice.

I 10 I ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Další zajímavé úkoly k tomuto tématu najdete online zde:

Matematické představy (Pinterest), (Google)
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