
Úkoly na týden 8. – 15. 3. 2021 

4. – 6. ročník 

 

1. Navlékání 

Pro navlékání můžete využít vše, co máte doma – korálky s provázkem, těstoviny penne s provázkem 

(popř. špejlí). Je to na vás, trénujeme jemnou motoriku – hlavně úchop menších částí. 

 

2. Kostky 

Stavění jednotlivých kostek na sebe (co největší věž), stavění kostek na sebe (hrad). 

 

3. Puzzle/vkládací obrázky 

Podle toho, co máte doma a děti si s tím rády hrají a skládají. 

 

4. Sluníčko s barevnými kolíčky 

Rozvoj jemné motoriky prstů, klíčového úchopu. Viz přiložený popis. 

 

5. Grafomotorické cviky 

Motání klubíček kolem koček. Přiložený pracovní list. 

 

Vše prosím podepsat a datumovat. Vypracované úkoly odevzdat do 16. 3. (formou fotek, videí 

z práce dítěte), kdy dostanete nové úkoly na další týden. 

 

  



Úkoly na týden 8. – 15. 3. 2021 

8. a 9. ročník 

 

1. Poznávání zvířat na obrázcích 

Ukazování zvířat podle popisu – „Které zvířátko dělá mňau, haf, bů… 

 

2. Popelka a holoubci 

Procvičování jemné motoriky prstů, diferenciace předmětů pomocí hmatu. Smíchání luštěnin a 

těstovin a následné třídění do připravených misek. 

 

3. Grafomotorické cviky 

PL – Peřina pro kočku – uvolňovací cviky (rovné čáry) 

 

4. Medvídek 

Malba vidličkou – otisky vidličky do kruhu na podložku, domalování uší a obličeje. 

 

Vše prosím podepsat a datumovat. Vypracované úkoly odevzdat do 16. 3. (formou fotek, videí 

z práce dítěte), kdy dostanete nové úkoly na další týden. 

 

 

 

Úkoly na týden 8. – 15. 3. 2021 

10. ročník 

 

Čtení 

PL – Výlet do ZOO (čtení s porozuměním 

PL – Neúplná slova (dělení a skládání slov, doplňování slabik do slov) 

 

Psaní 

PL – Peřina pro kočku (uvolňovací cviky – rovné čáry) 

PL – Přečti a vybarvi 

 

Počty 

PL – opakování počítání do 100 

PL – opakování násobků 

 

Věcné učení 

PL – Jaro – znaky jara 

 

Vše prosím podepsat a datumovat. Vypracované úkoly odevzdat 16. 3., kdy dostanete nové 

úkoly na další týden. 

 


