
ÚKOLY PRO MALÉ PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Kdo jsem a kde žiji – Rodina – místo, kam patřím 

 

Grafomotorická cvičení: 

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

 Vyplň pracovní list dle zadání nahoře (příloha č. 1) 

 Poznáš, co je na obrázku? Kolik vidíš kytek a kolik včeliček? Pracovní list potom 

vyplň podle zadání dole (příloha č. 2). 

 

Matematicko – logické operace:  

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

za, menší x větší 

 Vyplň pracovní list dle zadání. Co členové rodiny v domečcích dělají? (příloha č. 3) 

 Vypracuj PL společně s dospělým. Odpověz na otázky a postavy na něm potom 

rozstříhej. Seřaď je od nejmenší po největší (příloha č. 4) 

 Hoď si každé ráno kostkou a podle toho, co ti padne, si zacvič sestavu ve sloupci 

(příloha č. 5). 

 Přiřaď děti k rodičům podle toho, kolik prstů ukazují (příloha č. 6). 

 

 

 

 

 



Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy, členy rodiny 

 Vyplň pracovní list dle zadání nahoře (příloha č. 7). 

 Popiš, co vidíš na obrázku. Spočítáš, kolik je tam lidí, zvířat, stromů, keřů? Obrázek 

po čarách rozstříhej a slož znovu dohromady (příloha č. 8). 

 

Jazyková chvilka a komunikace:  

Úkol: rozvíjet komunikační schopnosti, slovní zásobu, pozornost a představivost 

 Povídej si s dospělým o rodině a jejích členech. Kdo je nejstarší x nejmladší? Kdo je 

z tvé rodiny nejvyšší a kdo nejmenší? Co dělá maminka a tatínek v práci a co ve 

volném čase?  

 Odpověz na otázky: Jmenuji se … Je mi …let… Narodil/a jsem se …. Bydlím v … 

Moji rodiče se jmenují …. Moji sourozenci se jmenují … 

 Přečti si s dospělým nebo starším sourozencem společně obrázkové povídky: 

Nejkrásnější dárek. Obrázky v příběhu doplň ty sám (příloha č. 12). 

 

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

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

 Zkus popsat, co vidíš na obrázku. Povídej si s dospělým o vývoji člověka. Obrázek 

potom rozstříhej a nalep postavy od nejmladší po nejstarší (příloha č. 9). 

 Zkus si s pomocí dospělého vytvořit rodokmen své rodiny. Obrázky můžeš nalepit 

z fotek nebo nakreslit sám. Můžeš si ho udělat podle sebe nebo využít přílohu č. 10.  

 Vystřihni si šablonu domečku a slož ji. Dovnitř nakresli sebe a svou rodinu 

(příloha č. 11). 

  

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

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

 Nauč se písničku Naše rodina. 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. 13) 

 Zkus se naučit krátkou básničku Naše rodina, nebo písničku Muzikantská rodina, kde 

využiješ k rytmu nástroje v závorkách (příloha č. 14). 
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Příloha č. 14 

NAŠE RODINA 

Ze všeho mám nejraději, 

když se máma s tátou smějí. 

Mám je rád a oni mě,  

patříme si vzájemně.   

 


