
Téma týdne „Proč se draci smějí“       2.11.-6.11.2020 

Vážení rodiče, naše milé děti. 

Posíláme Vám veliké pozdravy z naší školky v Pasece. Zase se ozýváme s domácími úkoly pro 

Vás. Tentokrát i tyto úkoly budeme chtít vyplněné zpět. Zpět vracíme pracovní listy, ostatní 

úkoly jsou dobrovolné (cvičení, malování, logopedická cvičení ale doporučuji je s dětmi 

provádět). Tak se, prosím, snažte je pečlivě splnit. Úkoly jsme volili tak, abyste je hravě 

zvládli a hlavně tak, aby byly pro Vás zábavou. Už jste naši školáci proto Vás nesmí odradit, 

že ne vše se podaří hned na poprvé a bez chybičky. 

I na Vás děti, co jste doma s rodiči často myslíme a strašně moc už se těšíme, až budeme 

zase všichni spolu ve školce.  Vám, naši milí rodiče, moc děkujeme, že jste nám tímto vyšli 

vstříc! 

Nyní se začtěte do plnění následujících úkolů. Úkoly plňte postupně  

Veselý drak 

Vysoko nad strání létal veselý drak. Poletoval v sychravém vzduchu rozesmátý od ucha 

k uchu. Sem tam zatřepal strakatým ocáskem, sem tam zaklonil střapatou hlavu, když se do 

něj opřel neposedný vítr. Drak poletoval nebem a rozhlížel se zvědavě po světě. Na pasece 

zrály červené šípky, v aleji se modraly švestky, voněly vrchovaté koše jablek, hrušek a 

ořechů, na polích žlutě svítily slunečnice. V makovicích zvonil mák.  Drak poletuje nebem, 

rozhlíží se a najednou uslyšel tiché zamávání ptačích křídel. Zatočil se kolem něj toulavý pták 

a povídá: „Poleť se mnou, draku, nezůstávej pořád nad jednou strání…“ 

„Nepoletím,“ řekl drak. „Nepoletím na procházku, jsem, jak vidíš, na provázku. Musel bych 

uletět dětem, a to jim přece nemůžu udělat. Podívej, jakou mají ze mne radost. I myškám 

dělám radost i zajícům i broukům i kačerovi s husou… Koukají se na mne všichni s otevřenou 

pusou. Proto znovu říkám – nepoletím nikam!“ 

„Škoda, škoda,“ řekl toulavý pták, co snad nemá chvilku stání, co si pořád něco shání. 

Zamával křídly a tiše se ztrácel v bílých mracích. Veselý drak poletoval dál vysoko nad strání 

rozesmátý od ucha k uchu. Dělal radost všem dětem i myškám i zajícům i broukům. Dělal 

radost i šedivému nebi. 

1.Otázky k příběhu: 

• Koho potkal drak? 

• Jaký byl drak? (veselý…), jaký může být ještě drak? (smutný, velký, malý, barevný…) 

• Kdo ještě umí létat? Vyjmenuj některé ptáčky 



• Co všechno viděl drak z výšky? (povídání o všech podzimních tématech, viděl skřítka 

Podzimníčka jak barvil přírodu, Ježka jak se schoval do listí, Veverku co se s ostatními 

zvířátky chystala v kouzelném lese na zimu… 

Pracovní list č.1  - omalovánka 

2.Dračí hrátky se slovíčky 

Slovo DRAK vytleskej, vydupej, zapleskej o stehna, vytleskej nad hlavou… 

OT. Kolikrát jsi tleskl? Jaké písmeno slyšíš na začátku slova DRAK?  

Co ještě začíná na písmeno D? Zkus vymyslet co nejvíce slov, můžeš si je i nakreslit. 

Pozn. Můžete dětem slovo DRAK napsat, stejná písmena rozstříhat, rozházet, děti je hledají 

a lepí, skládají pod napsané slovo.  Můžete využít knoflíky, fazolky, korálky pro „napsání“ 

slova DRAK. 

 

3.Grafomotorické cvičení 

Než se pustíme do práce, procvičte si ruce i prstíky. Zamávejte rukama, ukažte, jak se hraje 

na klavír, na flétnu, jak prší, schovej prsty do pěstičky a zase rozevři… 

*Nakreslete si dráčka podle básničky. 

Mračí se tu, mračí dvě semínka dračí. 

Schováme je pod stříšku, přidáme pár oříšků, 

potom velké jelito a vyryjem koryto. 

Pak na šňůrku od špičky navážeme mašličky, 

pentle do uší, ať mu to sluší. 

Už je tady drak,co létá do oblak. 



 

*Grafomotorický list č.2 (kreslíme jak si dráček létá ve vzduchu) 

 

4.Rytmizace s pohybem 

Dráček Mráček, dupy dup                               (stojíme, dupeme…) 

pláče, že ho bolí zub.                                         (chytneme se za tváře) 

Přikrčí se, vyletí                                                  (dřep, výskok) 

nad školkou se proletí.                                      (běh, mávání „křídly“) 

Mává, mává na děti                                           (máváme rukama) 

těší se až přiletí.                                                 (výskoky na místě) 

Zoubek už ho nebolí                                           (otáčíme dlaně) 

může létat po poli.                                               (tleskání) 

 

5.Logopedické cvičení 

Pohladíme si tvářičky, poplácáme si je 

Jazýčkem olízneme horní, spodní ret, horní zoubky, dolní zoubky od medu. 

Foukání větru fííííííííííííííííííí, fůůůůůůůůůůů 

Foukáme do listí, do sáčku, bublifuk 

Bubliny (přelévaní vzduchu z tváře do tváře, velká bublina – praskne) 



Pošleme pusinku po větru mamince, kamarádům…(pusu na dlaň, fouknout) 

 

6.Malujeme Dráčka  

Vystřihneme si mraky, položíme na výkres a pomocí houbičky na nádobí nanášíme modrou 

barvu na celý výkres (i přes mraky). Mraky odděláme a po zaschnutí barvy vystřihneme 

z barevného papíru drakovi hlavu, nalepíme. Černou fixou dokreslíme ocásek, pentličky, 

drakovi oči, nos, pusu….Můžete s dětmi nakreslit dráčka podle své fantazie, pojmenovat ho, 

popovídat si kam letí, za kým letí, jaký dráček je. 

 

7.Výroba draka 

Nafoukněte balonek, zavažte a dokreslete fixou drakovi obličej. Přivažte ocásek z provázku a 

na něj navažte mašličky např. z krepového papíru, z látky… 

 

8.Rouzfoukané jméno - diktát 

Byl silný vítr a létal všude po okolí. Byl tak silný, že dokonce rozfoukal i naše jména.  

Napište dětem na papír jejich jméno velkým tiskacím písmem (Jiří, Jáchym, Lucie…) To stejné 

na druhý papír, rozstříhejte, s dětmi rozházejte, rozfoukejte po místnosti. Říkáte písmeno po 

písmenu, ukazujete napsané, děti běhají a po zemi hledají dané písmeno a poté přilepí pod 

vzor. Podle vzoru si jméno děti zkusí napsat.  

 



9.Geometrické tvary 

Jakou hlavu může mít drak? Kulatou, hranatou…pojmenovat základní geometrické tvary 

kruh, obdelník, trojuhelník, čtverec.  

*Didaktická hra „Chodím, hledám…“ – chodím, hledám co mám znát, pojď mi např. Martínku 

pomáhat. Do všech koutů zajdi, čtverec ( kru, obdelník, trojuhelník) mi najdi. 

Děti hledají po místnosti předměty ve tvaru, který řekneme. 

*Pracovní list č.3 

 

10. Písnička „Máme draka“ + pracovní listy na procvičení zrakové percepce č.4, 5,6, určování 

počtu č.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


