
Úkoly na týden 22. – 29. 3. 2021 

4. – 6. ročník 

 

1. Navozování příjemných pocitů, uklidňování 

Manipulace s látkami nebo předměty různých materiálů a struktur (hrubost, jemnost, vzory…). 

Sledování dětí, které předměty je zaujaly nebo změnily jejich chování. 

 

2. Grafomotorické cviky 

Nácvik horního a dolního oblouku. Přiložený pracovní list. 

 

3. Rozvoj jemné motoriky 

S touto aktivitou budeme rozvíjet jemné pohyby prstů a orientaci na ploše. Úkolem dětí bude umístit 

rybičky do rybníka. 

pomůcky: obrázky ryb, lepidlo, čtvrtka, krepový papír modrý 

postup: Na čtvrtku nalepíme nedokončený obrázek pro doplnění detailů (rybník bez ryb – krepový 

papír). Dítě cíleně dolepuje obrázek – umisťuje libovolně ryby do rybníka. 

 

4. Vkládací obrázky, puzzle  

Využijte pomůcky, které máte doma a děti baví. 

 

Vše prosím podepsat a datumovat. Vypracované úkoly odevzdat do 29. 3. (formou fotek, videí 

z práce dítěte). 

 

 

Úkoly na týden 22. – 29. 3. 2021 

6., 8. a 9. ročník 

 

1. Plnění jednoduchých příkazů 

S dětmi si vyberte jednu jejich oblíbenou hračku a podle pokynů ji dítě bude umisťovat – dej míč na 

stůl, dej míč pod stůl, polož míč na židli atd. 

 

2. Grafomotorické cviky 

Nácvik horního a dolního oblouku. Přiložený pracovní list. 

 

3. Rozvoj jemné motoriky 

S touto aktivitou budeme rozvíjet jemné pohyby prstů a orientaci na ploše. Úkolem dětí bude umístit 

rybičky do rybníka. 

pomůcky: obrázky ryb, lepidlo, čtvrtka, krepový papír modrý 

postup: Na čtvrtku nalepíme nedokončený obrázek pro doplnění detailů (rybník bez ryb – krepový 

papír). Dítě cíleně dolepuje obrázek – umisťuje libovolně ryby do rybníka. 

 

4. Vkládací obrázky, puzzle  

Využijte pomůcky, které máte doma a děti baví. 

 

Vše prosím podepsat a datumovat. Vypracované úkoly odevzdat do 29. 3. (formou fotek, videí 

z práce dítěte). 

  



Úkoly na týden 22. – 29. 3. 2021 

10. ročník 

 

Čtení 

PL – prohlubování čtenářských dovedností, práce s textem „Kamil neumí létat“ 

PL – obrázkové čtení 

PL – dělení a skládání slov – „Popletená slova“ 

 

Psaní 

PL – grafomotorika – nácvik horního a dolního oblouku 

PL – procvičování psaní slov s různou obtížností, přepis slov z obrázkového čtení 

 

Počty 

PL – obor přirozených čísel 500 – 1000 (určování počtu stovek, desítek a jednotek, sčítání a odčítání 

stovek) 

 

Věcné učení 

PL – jehličnaté a listnaté stromy 

 

 

 

Vše prosím podepsat a datumovat. Vypracované úkoly odevzdat 29. 3. 

 

 


