
Úkoly č. 4, 5, 6, 7. 

Ahoj koblížci, dobrý den rodičové. 

Tak jakpak se Vám dařily úkoly o koblížkovi? Určitě jste byli šikulkové. Dnes 

máme pro Vás připravené další tři pracovní listy a jeden úkol ještě k tomu. Dnes 

budou o tom, jak se koblížek dokutálel až do lesa. Bude fajn, když si všechny 

pracovní listy budete schovávat do nějakých desek. A až se sejdeme ve školce, 

všechno si prohlédneme a třeba si uděláme nějakou výstavku. Budeme se na to 

moc těšit.  

Tak ať se Vám další úkoly zase daří, mějte se krásně a buďte zdraví! 

Vaše třídní učitelky 

 

4. Kterou cestičkou se koblížek kutálel až do lesa? 

Už víte, že se koblížek chladil na okénku. Byl to ale pěkný neposeda, byla 

mu tam dlouhá chvíle, a tak se z okénka skutálel na cestičku a pak rovnou 

k lesu. V tomto pracovním listě jsou však cestičky rovnou tři. Vaším úkolem 

bude najít tu správnou cestičku, která vede k lesu a vybarvit ji celou 

zelenou pastelkou. Zazpívejte si u toho koblížkovu písničku. Nakonec si 

můžete vybarvit i zbytek obrázku. Tímto úkolem budeme rozvíjet 

vizuomotorickou koordinaci (souhru mezi okem a rukou). 

 

5. Les 

Koblížek se dokutálel až do lesa. Dokážete takový les nakreslit? V tomto 

úkolu Vám pomohou tečky. Když je všechny zelenou pastelkou správně 

spojíte, stromy Vám vyrostou přímo na papíře a ještě si přitom krásně 

procvičíte ruku i oči. Všechny si je potom vybarvěte. A aby to byl 

opravdový les, dokreslete ještě nějaké šišky, pařezy, houby, no a taky 

něco, co můžeme v lese utrhnout a zrovna sníst. Mňam. Zvířátka zatím 

kreslit nemusíte, ta jsou zatím zalezlá ve svých pelíšcích a budou na Vás 

čekat v úkolech zase příště.  

 

 

 



6. Jak stromeček rostl, až vyrostl. 

Pamatujete si, když jsme si ve školce říkali o tom, jak se to vlastně stane, 

že vyroste stromeček? Nejprve se musí semínko pořádně usadit v zemi, a 

když má dostatek vody, živin, světla a vzduchu, pomalu roste a roste a 

roste, až je z něj veliký strom. Udělejte teď ze sebe malé semínko, 

schovejte se do země a pomaličku se zvedejte nahoru, jako když roste 

strom. Můžete zkusit stát alespoň chvíli na jedné noze. A nezapomeňte 

také na větve! Zakývejte se ze strany na stranu, jako když do stromu 

foukne vítr. V tomto pracovním listu vidíte, jak stromeček rostl, až 

vyrostl. S rodiči si procvičte předčíselné pojmy malý, velký, menší, větší, 

největší, nejmenší (ukazujte na stromečky a říkejte). Stránku si můžete 

podlepit čtvrtkou a jednotlivé stromečky si vystříhat. Pak je můžete 

rozmíchat a řadit podle velikosti. Nespleťte to! Od nejmenšího stromečku 

po největší (řadíme zleva doprava).  

 

 

7. Písnička Já do lesa nepojedu 

A když už jsme dnes byli v lese (alespoň na papíře), můžete si zazpívat 

písničku Já do lesa nepojedu. A pěkně si k tomu zahrajte na hudební 

nástroje, umíte to přeci skvěle! Že žádné nemáte? Jen se rozhlédněte 

kolem sebe! Můžete hrát klidně třeba na vařečky, lžičky, na hrnec, 

mističku, krabici, prkénko,…  

Těště se na nové úkoly, příště za Vámi přijdou zvířátka, která koblížek 

potkal v lese!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

              

 


