
ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Co přináší podzim – pouštíme draky, podzimní svátky 

 

DRACI 

Grafomotorická cvičení: 

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

 Dokresli dráčkovi mašličky. Až budeš hotov, dráčka si vybarvi (viz příloha č. 1). 

 Dokresli usměvavým drakům zoubky tak, jak je má první drak na obrázku. Pak je 

vybarvi – každého jinou barvou a barvy pojmenuj (viz příloha č. 2). 

 Nakresli tužkou, jak dráčci letí po větru dolů. Dráčky si poté vybarvi a oba je 

pojmenuj (viz příloha č. 3).  

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: procvičit geometrické tvary a matematickou posloupnost, rozvíjet předmatematické 

představy 

 Dokresli drakům mašličky na obrázku podle tvarů, který mají na začátku ocásku. Tyto 

tvary pravidelně střídej (viz příloha č. 4). 

 Obkresli a pojmenuj hlavy draků – která je špičatá, hranatá a kulatá. Dráčky si vybarvi 

podle návodu na PL. Nakonec jim vybarvi jen ty mašličky na ocásku, které jsou stejné, 

jako tvar jejich hlavy. Tyto mašličky můžeš spočítat (viz příloha č. 5). 

 Draka vybarvi dle pokynů dospělého. Pravidelně střídej mašličky (červená, žlutá, 

modrá – popř. jiné barvy). Mašličky zkus s dospělým spočítat (viz příloha č. 6). 

 Pojmenuj, obkresli a vybarvi velké tvary podle návodu. Podle nich vybarvi všechny 

tvary na ocásku draka (viz příloha č. 7). 

 

Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy podzimu, zopakovat podzimní znaky, udržet pozornost  

 Vybarvi si dráčky na obrázcích a udělej jim barevný ocásek. Barvy potom pojmenuj 

(viz příloha č. 8).  

 Opakování: vybarvi všechny obrázky, které patří k podzimu. Poznáš, do jakého 

ročního období patří nevybarvené obrázky? (viz příloha č. 9). 

 Dokonči draky podle pokynů dospělého (viz příloha č. 10). 

 Každému zvířátku přiřaď jeho dráčka. Ocásky vyznač jinou barvou a dráčky pak 

vybarvi (viz příloha č. 11). 

 



Jazyková chvilka a komunikace:  

Úkol: rozvíjet komunikační schopnosti, slovní zásobu a rytmické cítění 

 Procvič jazýček, jako dráček na obrázcích (viz příloha č. 12). 

 Najdi dvojice obrázků, které můžeš nazvat stejným slovem. Povídej si s dospělým, 

v čem se obrázky liší. Slova si vytleskej (viz příloha č. 13). 

 Povídej si s dospělým o podzimu (počasí, oblečení, barvy, znaky) a o dracích (význam 

slova drak: papírový x pohádkový – rozdíly, materiál, životnost, proč lítá?) 

 

Práce s papírem – vybarvování, stříhání, lepení:  

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

 Rozstříhej po čarách obrázek draka na čtverečky a opět ho zkus složit. Můžeš ho 

zkusit také nalepit na bílý papír (viz příloha č. 14). 

 Vybarvi si obrázek draka (mašličky mohou mít každá jinou barvu). Dráčka i mašličky 

vystřihni a přidělej mu ocásek, na který mašličky připevníš (viz příloha č. 15). 

 Popros dospělého (maminku, tatínka, babičku, dědu), aby ti pomohl vyrobit 

papírového draka a povídej si s ním, jakého měl draka jako malý on, jak trávili 

podzim…  

 

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

Úkol: procvičit paměť a pozornost, správně dýchat, porozumět čtenému textu, rozvíjet 

fantazii 

 Zkus si zazpívat písničku o drakovi (viz příloha č. 16). 

 Popros maminku nebo tatínka, aby ti přečetl pohádku před spaním (viz příloha č. 17). 
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