
ŠKOLÁČ EK          
 
Řeč, vyjadřování, kvalita:  
 Procvičování motoriky mluvidel – klapot podkoviček koně ( pohyb jazyka v ústech), apod. 

Já mám koně, vrané koně 
 
Hrubá motorika: 
 Koordinační cviky, křížové pohyby – pravá ruka na levé koleno opakuj 20x (v leže, ve stoji) 
 
Grafomotorika, jemná motorika 
Obtahuj podkovy koníků – říkej přitom  písničku do rytmu       prac. list G 1 
obtahuj  řady hromádky sněhu, které koník přeskakuje   prac. list G 2 
Nakresli hlavu koníka, nastříhej proužky papíru, které namotej na patelku – proužek se 
tak zvlní. Vlnky pak nalep koníkovi jako hřívu. 
 
Zrakové vnímání 
Bludiště -  pomoz koníkovi najít cestu k mrkvičce.  prac. list ZR 1 
Jedna věc na obrázku je jiná, nepatří tam, pojmenuj proč? prac. list ZR 2 
Použij obrázkovou knihu se zvířaty, hledej mezi zvířaty souvislost / pravidlo 
 (př. páv, holub = ptáci;  chobotnice, ryba = moře, králík, kráva=dvůr, … ) 
 
Sluchové vnímání 
Určování prvního, případně posledního písmene (u obrázků zvířat) 
Čteme dětem pohádku,  pokud přečteme zvíře, má za úkol dítě reagovat dohodnutým 
signálem (vstane, zvedne ruku, …).   

Zkoušíme určovat délky slabik  (vrána  - . , krokodýl  . . -) 
 
Předmatematické představy 
Vybarvi podle instrukce, počítej předměty a zaznamenej počet puntíků. Můžeš spojit 
s příslušnou číslicí dole pod obrázky. 
 
Pozornost, postřeh 
Vybarvuj  podle čísel  (děti nemusejí čísla znát, vybarvují podle tvaru na předloze)  prac. list POZ 1 
 
Paměť, logická hádanky 
Doplňuj chybějící  obrázky do řady     prac. list  POZ 2 - dole 
  
Příběh o zvířátkách: Na břehu řeky stál bílý čáp, v proudu tekoucí vody ho 
zaujala ho rychlá štika, v klidné zátočině odpočíval rak.  Daleko v zeleném lese 
právě začal pracovat datel, jeho ťukání doprovázelo šumění lesa. Srny 
poslouchaly ranní koncert, stará sova dřímala na zlomené větvi. Starý dub nad 
všemi dřímal, moudře pokyvoval větvemi a občas shazoval žaludy, které divoká 
prasata hledala v hromádkách listů.    (můžete vymýšlet, číst jakoukoliv pohádku příběh) 

Zvířátková 
LEKCE 



 



 



             
Pozornost           prac. list  POZ 2 

 
Trénink pozornosti -  dítě ukazuje prstíkem  čísla, která 
jdou po sobě  0 – 8.  
 
                                                                           

 
Doplň obrázky do řady 
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            prac. list  G  1 

prac. list  G 2 



Obtahuj podkovu (tam a zpět)  v rytmu  písně Já mám koně vraný koně  
 

                  

                                                       


