
ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Co přináší podzim – pouštíme draky, podzimní svátky 

 

PODZIMNÍ SVÁTKY (DUŠIČKY, HALLOWEEN) 

Grafomotorická cvičení: 

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

 Dne 2.11. slavíme svátek, který se nazývá Památka zesnulých neboli Dušičky. V tento 

den chodí lidé na hřbitov zapálit svíčky a zavzpomínat na své zesnulé blízké. Na 

obrázku si můžeš vyzkoušet, jak plamínek svíčky hoří. Svíčky potom spočítej (příloha 

č. 1). 

 Obtáhni tužkou pavoukům vlákno, po kterém se spustili ze své pavučiny (příloha č. 2). 

 Obtáhni obrázek po přerušovaných čarách a vybarvi jej. Slovo “pumpkin“ znamená 

anglicky “dýně“ (příloha č. 3). 

 Obtáhni netopýry černou pastelkou. Víš, kdy jsou netopýři vzhůru a kdy spí? (příloha 

č. 4). 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, logické operace – nejmenší x největší 

 spočítáš, kolik je na každém obrázku věcí (domečků, klobouků, apod.)? Na každou 

linku pod obrázek udělej tolik teček, kolik věcí tam je (příloha č. 5). 

 spočítej v každém řádku obrázky a do prázdného pole nakresli správný počet teček. 

Obrázky pak vybarvi (příloha č. 6). 

 Spočítej, kolik je v každém řádku klobouků, pavouků, kotlíků. V každém řádku označ 

červeně největší obrázek a modře nejmenší (příloha č. 7). 

 

Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy podzimu a halloweenu, udržet pozornost, naučit se při výtvarné činnosti 

relaxovat 

 Vybarvi si omalovánku. Co vše vidíme na obrázku? (příloha č. 8). 

 Antistresová omalovánka - halloweenské dýně. Na omalovánku použij jakékoliv 

barvy, které se ti líbí. Dokážeš je všechny pojmenovat? Jakou barvu může mít dýně 

doopravdy? (příloha č. 9). 

 Stejné věnečky spoj čarou. Poznáš, čím jsou věnce zdobeny? Vybarvi je (příloha č. 

10). 



Jazyková chvilka a komunikace:  

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

 Povídej si s dospělým o svátcích podzimu – dušičky x halloween (rozdíly, který svátek 

se slaví u nás a který v jiné zemi, hlavní znaky a podstata svátků, tradice) 

 Vytleskej slova: dýně, dušičky, netopýr, svíčka, duch, strašidlo, čarodějnice, 

věneček… které slovo zařadíš ke kterému svátku?  

 

Práce s papírem – vybarvování, stříhání, lepení:  

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

 Zkus si vyrobit vlastní lucernu. Obrázek nejprve vybarvi, vystřihni, ohni v záhybech a 

přilep proužek zboku u první stěny. Pak si do něj můžeš dát svíčku (nejlépe 

elektrickou), (příloha č. 11).  

 Vyrob si krabičku halloweenské dýně. Obrázek nejprve vybarvi, vystřihni a ohni tam, 

kde jsou přerušované čárky. Popros o pomoc dospělého (příloha č. 12). 

 Vyrob si vlastní stínové divadlo! Stačí, když obrázky pečlivě vystřihneš, nalepíš na 

špejle a večer si můžeš s rodiči nebo sourozenci zahrát vlastní příběh (příloha č. 13). 

 Čarodějnické puzzle – vybarvi si obrázek a po čarách ho rozstříhej. Poté ho zkus opět 

složit (příloha č. 14). 

 Zkus si vyrobit náramek s dýní. V příloze nalezneš šablonu (příloha č. 15). 

 Nazdob si svou dýni. Nejprve ji vybarvi, poté vystřihni tvary nad ní (pusa, oči, nos) a 

přilep je na dýni (příloha č. 16). 

 

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

Úkol: procvičit paměť a pozornost, rozvíjet fantazii 

 zkus se naučit písničku o dýních. K písničce můžeš přidat i pohyb (jedna malá dýně 

smát se chtěla = tleskat chtěla, skákat chtěla, luskat chtěla, dřepět chtěla ……) 

(příloha č. 17). 
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