
Dobrý den, vážení rodiče, AHOJ DĚTI. 

Posíláme ze školky velké pozdravy a spoustu úkolů, které dělejte s radostí a úsměvem na 

tváři. 

Na úkoly si vždy najděte čas, pracujte v klidu, nespěchejte a úkoly zpracovávejte pečlivě tak, 

jako velcí školáci. 

 

Úkol č. 1: Pohádka o podzimních skřítcích: 

V prvním úkolu se společně s dospělákem zaposlouchejte do pohádky Spadlístek a 

Malovánek. Poslouchejte pozorně, protože budete mít za úkol, při procházce venku 

pozorovat, zda i v našem paseckém lese, na našich stromech ve vesnici, už začínají skřítci 

kouzlit. Zamyslete se nad tím, proč je podzim důležitý. 

 

Úkol č.2: Písnička + grafické listy 

Zkuste si doma zazpívat a naučit se písničku o lese, nebo kteroukoli písničku lidovou. 

Protože, když se zpívá, je hned veseleji.  

Jakmile písničku budete umět přejděte k pracovnímu listu, kde stromům chybí větve. Zkuste 

pomoci podzimním skřítkům a tyto větve stromům dokreslit. Jedná se o pohyb ruky – 

SHORA DOLŮ. Nejdříve si pohyb rukou zkuste bez tužky jen tak ve vzduchu a klidně i 

několikrát po sobě. Poté zkuste na grafickém listu. Po dokreslení větví stromů, pracovní list 

vykreslete pastelkami.   

Pracovní list pečlivě vymaluj. Už nepřetahuj, nečmrkej, za chvíli jdeš k zápisu do školy. U 

stolu správně seď (obě nožičky měj na zemi a druhou rukou si přidržuj papír), na tužku netlač, 

bolela by Tě za chviličku ruka. 

 

Druhý pracovní list si nechej na zítra. Nikdy se nepřemáhej a dělej si mezi úkoly přestávku. 

Pamatuj, že i ve školce činnosti střídáme. Chvíli si hrajeme, běháme, skotačíme a plníme 

úkoly. 

 

Druhý pracovní list je o houbách v lese. Každá houbička má před sebou různě obtížnou cestu, 

než se dostane do košíku houbaře. Dej si záležet. Můžeš si s maminkou, tatínkem vyhledat 

druhy hub v knížce. Povídejte si o tom, které houby jsou jedlé, jedovaté. Určitě už nějaké 

houby znáš a umíš je i pojmenovat.  

 

Úkol č.3: Omalovánka+ zrakové vnímání 

Omalovánka pro tvůj volný čas. Omalovánky jsou pro Tebe hodně důležité. Učí Tě soustředit 

se na práci, být pečlivý, ale také respektovat hranice! Dej si opět záležet a nezapomeň správně 

sedět a také dobře držet tužku. 

Úkol na procvičení zrakového vnímání. Zakroužkuj písmena, která jsou napsaná u obrázku. U 

posledního pracovního listu obtáhni stromy tak, ať jsou pěkně výrazné. Snaž se tužkou jet po 

předkreslených liniích. Když Ti to občas uklouzne, nezoufej. Všechno zvládneš. Hlavně 

negumuj. Je to tvoje dílo a je krásné takové, jaké je! 

Pracovní list na závěr vykresli. Můžeš si z papíru vystřihnout houby a nalepit je do něj. 

Těšíme se, co vymyslíš! 

 

Úkol č. 4: Hádanka + úkol 

Poslední úkol je odpočinkový pro pobyt venku. Užívejte procházek, ať Vás baví. 

 

 

 



Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci. Mějte co nejpěknější dny a opatrujte se. Příští týden 

máme podzimní prázdniny a tak, jako ve škole, ani u nás ve školce úkoly nebudou. 

Odpočívejte. Pevně věřím, že od pondělí 2.11. už bude zase zpět běžný režim a s dětmi se 

uvidíme ve školce. Kdyby někdo z Vás měl problém s vytištěním příloh, prosím, dejte mi 

vědět. Ve školce budete mít podklady k vyzvednutí. Děkuji Vám. 

--  

S přáním příjemných dnů Radka Vanková a paní učitelky ze školky 


