
ÚKOLY PRO MENŠÍ PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

Téma: Příroda je také náš kamarád – Jak roste strom a keř (12. – 16. 4.) 

 

 

Les je spousta různých stromů, 

tráva, mech a keře k tomu. 

Les má listí, jehličí, 

do lesa moc nefičí. 

 

 

Grafomotorická cvičení: 

Úkol: dbát na správný úchop tužky, správnost provedení a správné sezení při práci u stolu 

 Malý Pepík zasadil dva stromečky. Dokresli druhému stromečku jehličí (příloha č. 1). 

 Aby rostlinky, keříky a stromečky na jaře pořádně rostly a kvetly, potřebují také hodně 

sluníčka. Vezmi si do ruky žlutou pastelku a sluníčku obtáhni paprsky. Potom střed 

sluníčka vybarvi (příloha č. 2). 

 Vezmi si tužku nebo zelenou pastelku a dokresli stromům od tečky k tečce větve. 

Kolik je stromů na obrázku? Poznáš, zda se jedná o stromy listnaté nebo jehličnaté? 

(příloha č. 3) 

 Vyplň pracovní list dle zadání dole. Poznáš, jaké plody jsi vybarvil? (příloha č. 4) 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, prostorové pojmy – vpravo, vlevo, pod, 

nad 

 Úkol pro velmi šikovné – v pracovním listě jsou čtyři druhy stromů (viz dole). Poznáš, 

které jsou listnaté a které jehličnaté? Každý druh (dub, buk, jedle, smrk) vybarvi jinou 

pastelkou. Pokud to zvládneš, zkus je sám nebo s pomocí dospělého spočítat – kolik je 

každého druhu. Podle navigování dospělého (pod, nad, vedle, vlevo, vpravo) zkus 

najít konkrétní strom (příloha č. 5). 

 

 

 



 

Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy, plody stromů a charakteristické znaky jara, nepřetahovat při 

vykreslování 

 Pojmenuj plody vpravo na obrázku a pak je přiřaď ke správnému stromu nebo keříku. 

Obrázek pak vybarvi (příloha č. 6). 

 Vybarvi si rozkvétající strom (příloha č. 7). 

 Na obrázku jsou charakteristické znaky jara a rozkvétající jabloň. Zkus popsat, co vše 

vidíš na obrázku a pak si jej vybarvi (příloha č. 8). 

 Vyplň pracovní list dle zadání. Listy si pak můžeš vybarvit (příloha č. 9). 

 

Jazyková chvilka a komunikace:  

Úkol: rozvíjet komunikační schopnosti, slovní zásobu, rytmické cítění, pozornost a 

představivost 

 Povídej si s dospělým o jaru, stromech a keřích (jaké máme druhy, které kvetou, rozdíl 

mezi listnatými a jehličnatými, plody stromů). Můžete použít k nahlédnutí a ke 

srovnání např. encyklopedii, internet, PL nebo pozorovat rozkvétající stromy a keře 

venku na procházce (příloha č. 10 a 11). Přílohu č. 11 si pak můžeš vybarvit 

správnými barvami. 

 Vytleskej slova: dub, třešeň, lípa, smrk, borovice, jedle, keř. Kolikrát jsi tleskl?  

 

Výtvarné tvoření, práce s papírem – vybarvování, stříhání, lepení:  

Úkol: dbát na správný úchop nůžek, plynulé a přesné stříhání, rozvíjet jemnou motoriku, dbát 

na čistotu práce při lepení lepidlem práci s barvami 

 V pracovním listě dole jsou dva obrázky. Popiš, co na nich vidíš. Na kterém obrázku 

je strom a na kterém keř? Obrázky opatrně vystřihni a nalep do správného pole 

(příloha č. 12). 

 Namaluj si svůj rozkvétající strom. Hnědou fixou, pastelkou nebo voskovkou udělej 

podle své ruky kmen. Rozkvetlou korunu uděláš prstem, koncem tyčinky do uší nebo 

houbičkou nanesením zelené a růžové barvy k větvím (prstům). (příloha č. 13). 

  

Esteticko-výchovné činnosti (literárně-dramatické, hudební):  

Úkol: procvičit paměť a pozornost, rozvíjet rytmus a fantazii, porozumět čtenému textu 

 Pokud budeš šikovný, zkus se naučit básničku STROM nebo si ji s dospělým přečti. 

K básničce si můžeš i zacvičit (příloha č. 12). 

 Nauč se písničku: Já do lesa nepojedu. K písničce si můžeš zkusit vytleskat její 

rytmus. Použij ruce, nebo jiný nástroj doma (lžičky, vařečky, tužky) nebo v přírodě 

(kamínky, dřívka – větvičky). (příloha č. 15) 

 Popros dospělého, aby ti před spaním přečetl pohádku Jak se datel Ťukálek ztratil 

(příloha č. 16). 
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Příloha č. 14 

STROM 

Levou nohu k pravé noze – (stoj spatný, připažit) 

přisuň pěkně pomalu. 

Hlavu vzhůru, stoupni rovně – (stoj spatný, vzpažit) 

ruce zvedni nad hlavu. 

Jsi strom co listy má. – (třepej prsty) 

Větřík na tě zafouká, 

větve tvoje rozhoupá. 

Fouká, fičí, větve sklání, – (úklony vpravo, vlevo, mírně) 

vpravo, vlevo se uklání. – (úklony … více) 

Až ten vítr odlétne, – (nádech, výdech, připažit) 

stromek ten si oddechne. 
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