
Distanční výuka  

Týden od 30.11. do 4.12.2020  

Milé děti,  

na tento týden jsme si pro Vás připravili pracovní listy s tématem počasí a 

nějaké činnosti na zahnání nudy a procvičení to co je potřeba znát a umět, než 

půjdete do školy. (PL – pracovní list)  

1.  PL Duha a deštníčky – procvičení grafomotoriky a procvičení barev- 

trénování horního oblouku. Nejprve začni duhou. Čáru děláme z leva 

doprava. sedněte si s dítětem ke stolu vezměte si pastelky. Dbejte na 

správné sezení vašeho dítěte a držení pastelky. Palcem, ukazováčkem a 

prostředníkem uděláme pastelce pěknou postýlku, ale pozor pastelka se 

musí dívat na vaše ramínko. Pastelka nemá ráda silné čáry, zkuste je dělat 

lehce, aby se pastelce líbily. 

2. Počasí – procvičení známých slov a jejich významu a rozvoj řeči – 

společně se podívejte na obrázky a zamyslete se nad nimi co nám říkají a 

co znamenají. Následně dospělý přečte slovíčka a předškoláček se je snaží 

přiřadit čárou k obrázku.  

3. Co si oblékneš?  – prevence a rozvoj jemné motoriky – počasí se mění, 

jak se mu zlíbí. Porovnej, co si, v jakém počasí vezmeš na sebe.  

4. Jak se Honzík dostane pro deštník? – nácvik orientace – Honzík šel 

ven a zjistil, že prší. Musí se dostat pro deštník. Jak se k němu dostane?  

5. Sudoku – zrakové vnímání – pozorně se dívej na obrázky a přemýšlej 

co v jakém čtverečku chybí. Dokážeš to rozluštit?  

6. PL Badatel – zraková paměť, vnímání počasí – Zahraj si na 

meteorologa? Víš, kdo to je? Šestý pracovní list ti to poví, jak funguje 

jeho práce. Pokus se toto slovo vyslovit – METEOROLOG. Určitě to 

zvládneš.  

7. Podzimní slovíčka z angličtiny - pexeso  

 

 



1. Nejdříve dokresli oblouky na duze a deštnících a obrázek vybarvi pestrými 

barvami podle symbolů.   

 

 



2. Přiřaď slovo k obrázku. Dospělý ti pomůže přečíst slovíčka.  

  

1. Za jakého počasí se chodíš koupat na koupaliště?  

2. V jakém počasí jezdíš na hory a co tam děláš?  

3. Jaké počasí máš nejraději? A proč?  

4. Co všechno může padat z obláčků? (Podívej se na obrázky, pokud nevíš.)  



3. Co si oblékneš, když prší, svítí sluníčko nebo sněží? Rozstříhej kousky 

oblečení a nalep lepidlem do správného sloupce počasí.   

 

 



4. Honzík nemá deštník a venku prší. Co bude dělat? Jak se dostane pro deštník. 

Najdeš mu cestičku?  

 

 



5. Obrázkové sudoku s obrázky počasí. Dokresli obrázky tak, aby se v žádném 

sloupci ani řádku žádný obrázek neopakoval.  

 



6. Tvým úkolem je zahrát si na povolání meteorologa.  

 Jeho úkol je zapsat den a místo jeho pozorování dospělý ti pomůže. Ale 

své jméno napsat určitě zvládneš.  

 Podívej se venku na teploměr a pokus se zapsat kolik je venku stupňů. 

 Teď se zaměříme na oblohu. Co vidíš? Je na obloze spoustu mraků nebo 

je tam jen sluníčko?  

 Zaznamenej vítr? Dospělý ti přečte slovíčka.  

Otázka pro pozorné děti: Víš, co za tekutinu je v teploměru? Zkus slovíčko říct 

2x za sebou.  

 



7. Anglická slovíčka – Počasí  

Podívej se na obrázky a řekni co vidíš. Dospělý ti anglická slovíčka přečte.  

*TIP – vytiskněte si dvakrát obrázky a zahrajte si pexeso 

 


