
ÚKOLY PRO PEJSKY 
Nejdříve si zopakujte naši oblíbenou 

pohádku 

 
1. Dechová cvičení 

*Natrhejte, nebo nastříhejte kousky papírků (zhruba 2 x2 cm) 20 ks.  Kdo bude 

opravdu šikovný, tak si nastříhá 5 koleček,5 trojúhelníků, 5 obdélníků a 

5čtverců. 

*Vezměte si talířek a brčko.  

*Brčkem „nacucněte“ papírek a přeneste ho na talířek. Kdo si nastříhal tvary 

vezme si 4 talířky a přenese na každý talířek jeden druh tvarů. 



Milé děti tento úkol dobře znáte, děláme ho pravidelně, tak to rodičům hezky 

ukažte a můžou si to třeba taky zkusit. Můžete udělat závody, kdo papírky 

přenese rychleji, věřím, že vyhrajete vy, protože máte natrénováno ze školky! 

Nepodvádějte, nepomáhejte si rukou! Komu to půjde dobře může si talířek 

posunou dál od hromádky s papírky.  

 

2. Trénujeme grafomotoriku, učíme se názvy tvarů, 

ukazujeme 

Nachystejte si pastelky a kreslete tvary kruhu, trojúhelníku, čtverce a 

obdélníku. Zkuste různé velikosti a bravy. Pak ukazujte na tvary, které řeknou 

rodiče, potom jednotlivé tvary zkuste pojmenovat, tak jak budou ukazovat 

rodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Trénujeme paměť  

*Naučte se básničku 

OBDÉLNÍK 

OBDÉLNÍK MÁ ČTYŘI STRANY. 

SPOČÍTEJ JE SPOLU S NÁMI. 

DVĚ MÁ DLOUHÉ A DVĚ KRÁTKÉ, 

ŘEKNI TO I KAMARÁDCE. 

*Poproste rodiče, ať vám přečtou nějakou krátkou pohádku a 

pak jim zkuste říct, o čem ta pohádka byla. Mluvte ve větách, 

používejte předložky. Rodiče budou tak hodní a budou vás 

opravovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Opisujeme slova 

Opište tato slova, tak jak to děláme se školce, tužkou přím pod 

tato vytištěná slova. 

T R O J Ú H E L N Í K 

 

 

 

Č T V E R E C 

 

 

K R U H 

 

 

O B D É L N Í K 



5. Jemná motorika-stříháme!!!lepíme, 

opakujeme barvy 
Vytiskněte si obrázek s tvary, jestli nemáte možnost si obrázek 

vytisknout, poproste rodiče, ať vám podobné tvary nakreslí. 

Vezměte si pastelky a vybarvěte tyto tvary, pak si vezměte nůžky a tvary 

vystřihněte. Pomalu, opatrně, krásně, není to závod! 

Z vystřižených tvarů sestavte nějaký krásný obrázek, snažte se využít 

všechny tvary, pak tvary nalepte. 

Na obrázky se už moc těšíme. 



 



6. Čteme pohádku s rodiči 

Tuto pohádku si přečtěte společně s rodiči, obrázky vám 

pomohou. 

 

 

 



7. Každý den procvičujte z logopedického sešitu 

 


