
ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Poznáváme věci kolem nás - Hádej jaký jsem (geometrické tvary, barvy) 

 

 

 

 

Grafomotorická cvičení: 

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

 Obtáhni geometrické tvary a vykresli balonky. Poznáš u každého balonku, jaký má 

tvar? (příloha č. 1) 

 Obtáhni tužkou obrysy (svislé, šikmé a vodorovné čáry). Geometrické tvary obtáhni 

pastelkou – čtverce červenou a trojúhelníky zelenou. Spočítáš, kolik jich je? (příloha č. 

2) 

 Obtáhni pastelkami všechny tvary. Spočítej, kolikrát je na obrázku každý tvar. Počty 

zapiš do sloupce vpravo (příloha č. 3). 

 Pojmenuj obrázky nahoře a vybarvi je typickými barvami. Stejnými barvami pak 

kresli dlouhé svislé čáry vedoucí k pastelce. Pastelky nakonec také vybarvi stejnou 

barvou (příloha č. 4).  

 Tužkou, pastelkou nebo voskovkou obtáhni tvary. Poznáš, kde vidíš tvar trojúhelníku 

a čtverce? (příloha č. 5) 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, odlišnost v řadě, prostorovou 

představivost – vpravo, vlevo, nahoře, dole,  

 Prohlédni si jednotlivé tvary na obrázku nahoře. Doplň do každého čtverce tvar, který 

tam chybí. Řekni, kde si ho ve čtverci doplnil – vpravo dole, vlevo dole, vlevo nahoře, 

vlevo dole (příloha č. 6). 

 Vybarvi geometrické tvary podle předlohy. Pokud si na to troufneš, zkus je s pomocí 

dospělého spočítat (příloha č. 7). 

 Vykresli geometrické tvary dle návodu a spočítej (příloha č. 8). 

 Podívej se na pracovní list. S jakými geometrickými tvary si klauni hrají? Vybarvi 

pastelkami obrázek. Stejnou barvou vybarvi trojúhelníky, další barvou čtverce a jinou 

zase kruhy. Dovedeš spočítat, kolik jich tam je? (příloha č. 9) 



 Zdůvodni, čím se geometrický tvar liší v řádku (příloha č. 10). 

 Pojmenuj věci na obrázku. V každém řádku vybarvi jednu věc, která má odlišný tvar. 

Které tvary jsou kulaté, hranaté a které špičaté? Podívej se na obrázky, které jsi 

vybarvil. Jaký obrázek je vlevo od tvého? Jaký je vpravo od vybarveného? (příloha č. 

11) 

 Vyplň pracovní list dle zadání. Spolupracuj s dospělým (příloha č. 12). 

 

Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy a geometrické tvary, nepřetahovat při vykreslování 

 Vybarvi si omalovánku motýla dle předlohy. Každý geometrický tvar má jinou barvu. 

Tvary i barvy pojmenuj (příloha č. 13).  

 V levém i pravém sloupci se vyskytuje vždy stejný tvar. Spoj je čarou, pojmenuj a 

stejnou pastelkou také vybarvi (příloha č. 14). 

  Poskládej pastelky přesně dle návodu (příloha č. 15). 

 

Jazyková chvilka a komunikace:  

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

 Povídej si s dospělým o geometrických tvarech. Které věci mohou mít tento tvar?  

 Na pracovním listě můžeme vidět různé věci. Které z nich mají kulatý a které hranatý 

tvar? Obrázek si pak můžeš vybarvit (příloha č 16). 

 Vytleskej slova: trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník. Kolikrát jsi tleskl? Jaké písmeno 

slyšíš na začátku slova? Jaké další slova tě napadnou na toto písmeno?  

 Přečti si společně s dospělým (maminkou, tatínkem, babičkou, dědečkem…) nebo 

starším sourozencem povídku Co všechno je kulaté? Obrázky v povídce zkus doplnit 

(příloha č. 17). 

 

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 

 Vyrob si robota z geometrických tvarů. Nastříhej si čtverce, obdélníky, trojúhelníky a 

kruhy různých velikostí a barev. Sestav z nich robota a nalep na papír A4 nebo A3. 

K inspiraci ti může sloužit předloha (příloha č. 18) nebo vlastní fantazie.  

 Podobně jako robota si můžeš z geometrických tvarů vytvořit také zvířátko (kočku, 

pejska) nebo dopravní prostředek či postavu (příloha č. 19).  

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

(příloha č. 20). 



 

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

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

 Zkus se naučit písničku Červený šátečku. Jaké slyšíš v písničce barvy? K písničce si 

můžeš zkusit vytleskat její rytmus (příloha č. 21). 

 Na pracovním listu pojmenuj a ukaž geometrické tvary a barvy. Přečti si s dospělým 

básničky na geometrické tvary, které jsou na obrázku. Uhodneš, která patří ke kruhu, 

trojúhelníku, obdélníku a čtverci? Můžeš se některou z nich naučit (příloha č. 22). 

 Zkus se naučit básničku o barvičkách. Napoví ti obrázky v básničce (příloha č. 23). 

 

Doplňkové úkoly, pohybové a didaktické hry (barvy a tvary): 

 Chodím, hledám, co mám znát,  

pojď mi prosím, pomáhat. 

Do všech koutů zajdi,  

co má tvar (       ) najdi.  

Pozn.: místo geometrických tvarů např. co má špičatý (kulatý, hranatý) tvar najdi. 

 Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku? Měla barvu, barvičku (zelenou, červenou, 

tmavě modrou, světle růžovou …).  

 Vyjdi si s dospělým na procházku po okolí. Zkus se podívat, jestli uvidíš něco, co 

připomíná geometrický tvar (př. dopravní značky, okna, dveře, lavička, kamínek …). 
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Příloha č. 17 
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Příloha č. 23 

 

 


