
Vycházka do lesa
Ahoj děti, tak si představte, že vám dnes posílám úkoly už po 
desáté. Víte, že to jsou všechny prsty na obou rukách - 
schválně si je přepočítejte. Tolik týdnů jste se neviděli se 
svými kamarády ze školky. Možná jste je ale potkali venku na 
procházce stejně jako paní účitelky, které na vás stále 
vzpomínají. 
My se spolu dnes taky vydáme na procházku. Sice maminka 
Micka říkala, ať raději do lesa nechodím, ale já jsem slíbil, že 
budu opatrný, hodný, pozorný a budu se jenom dívat, co 
všechno v lese spolu uvidíme. Tak pěknou procházku.

Zelenou pastelkou obtáhni stromy v lese. Na zem dokresli trávu, 
mech, jehličí... 



Domečky zvířátek
Na obrázku pojmenuj všechna zvířátka a spoj každé s jeho 
domečkem.



Domečky zvířátek
Víš, že v lese musíme být potichu? To abychom neplašili 
ostatní zvířátka. Až vyjdeš z lesa, zazpívej písničku.



Kdo to dupe? Ježkové
Dokážeš spočítat všechny ježky? Můžeš si je vybarvit.



Co se v lese změnilo?
Hledej a zakroužkuj deset rozdílů mezi obrázky.



Jak se kdo pohybuje...
Někdo v lese létá, jiný běhá. Pojmenuj zvířátka na obrázku, sám 
nebo za pomoci rodičů rozstříhej malé obrázky a nalep je podle 
toho, jak se zvířátka pohybují.



Mravenečci
Těžký úkol pro předškoláky - překresli mravenečkovi cestu do 
mraveniště podel vzoru vlevo.



Zvířecí pochoutky
Víš, na čem si zvířátka v lese pochutnají? Každému zvířátku 
nakresli jinak barevnou cestu za dobotami.



Mraveniště
Cestou v lese jsme viděli velké mraveniště. Jestlipak víš, z čeho 
si mravenci staví svůj velký domek? Pomoz jim ho dostavět.



Obrázkové čtení
Přečti si s rodiči příběh Alenky a Kubíčka, tatínka a maminky 
podle obrázků.

Znáš pohádku Polámal se mraveneček nebo příběhy ferdy Mravence? 
Popros rodiče, ať ti pohádku řeknou nebo přečtou. 



Zvířecí písmenko
Pojmenuj zvířátka a vykresli ta, která mají na začátku svého 
jména písmenko J. Poznáš počáteční písmenka i u ostatních 
zvířátek?


