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Téma: Srpen 1t - Letní květiny - Z květiny na květinu 
Úkol:  Obtáhni tečky, pomoz motýlů proletět přes louku. 
 © Veronika Baudyšová 
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Téma: Srpen 1t - Letní květiny - Zalévání květin 
Úkol:  Grafomotorika - uvolnění ruky, procvičení krátkých čar směřovaných do oblouku. 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 1t - Letní květiny - Motýlci 
Úkol:  Domaluj motýlkům cestu, kudy se mají proletět (uvolnění ruky). 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 1t - Letní květiny - Spoj tečky 
Úkol:  Spoj tečky na obrázku. Poté si obrázek vybarvi. 
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 1t - Letní květiny - Květinový labyrint 
Úkol:  Včelka hledá cestu k plástu medu. Pomoz jí. 
 © Veronika Baudyšová 
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Téma: Srpen 1t - Letní květiny - Vlčí mák 
Úkol:  Vybarvi nejnižší a nejvyšší květinu stejnou barvou. 
 Porovnej květiny podle výšky a přiděl jim tečky v kroužcích. 
 © Veronika Baudyšová 
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Téma: Srpen 1t - Letní květiny - Beruška 
Úkol:  Pomoz berušce najít cestu ke květině. 
 © Veronika Baudyšová 
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Téma: Srpen 2t - Povolání - Zahradník 
Úkol:  Vymaluj všechny věci, které zahradník potřebuje ke své práci a řekni, k čemu věci slouží. 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 2t - Povolání - Prodavačka 
Úkol:  Zkus spočítat, kolik je na obrázku bonbonů, lízátek, rohlíků, koláčů, vánoček a zákusků. 
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 2t - Povolání - Uklízečka 
Úkol:  Najdi 10 rozdílů. 
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 2t - Povolání - Řidič 
Úkol:  Jedeme na výlet do ZOO, ale náš řidič zapomněl cestu. Pomůžeš mu? 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 2t - Povolání - Malíř 
Úkol:  Pomoz malíři domalovat jeho obraz. 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 2t - Povolání - Dvojice 
Úkol:  Spoj barevnou pastelkou dvojice, které k sobě patří. 
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 2t - Povolání - Pilot 
Úkol:  Pořádně si prohlédni letadlo nahoře. Najdi stejné letadlo mezi čtyřmi spodními. 
 © Veronika Baudyšová 
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Téma: Srpen 3t - Lesní plody - V lese 
Úkol:  Vymaluj všechny plody, které můžeš posbírat v lese. Najdi plod, který u nás neroste. 
 © Zuzana Doubravová  
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Téma: Srpen 3t - Lesní plody - Co nepatří 
Úkol:  Vyškrtej všechno co nepatří mezi lesní plody. 
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 3t - Lesní plody - Veverka a houby 
Úkol:  Napiš do košíčku, kolik hub posbírala veverka po lese.  
 Ke každému košíčku pospíchala veverka jinou cestou. 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 3t - Lesní plody - Jahody 
Úkol:  Spojením teček dokonči obrázek. 
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 3t - Lesní plody - Dvojice 
Úkol:  Najdi správné dvojice.  
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 3t - Lesní plody - Borůvky 
Úkol:  Na každém keříku je jiný počet borůvek.  
 Spočítej je a jejich konečný počet napiš do rámečku nad keříkem. 
 © Tereza Bartošová 
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Téma: Srpen 3t - Lesní plody - Stíny 
Úkol:  Spoj letní ovoce se správným stínem. Obrázek vybarvi. 
 © Veronika Baudyšová 
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Vrtulník 
Úkol:  Namaluj vrtulník podle předlohy. 
 © Zuzana Doubravová  
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Bludiště 
Úkol:  Pomoz záchrance najít cestu k domečku. 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Zamotané hadice 
Úkol:  Která hadice vede od hasičského auta a pomůže hasiči při hašení požáru? 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Předměty 
Úkol:  Pojmenuj předměty, k čemu se používají a dopiš k nim jednotlivé tvary (grafomotorika) 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Hasiči 
Úkol:  Domaluj, co chybí spodnímu hasičskému autu. 
 © Zuzana Doubravová  
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Důležitá čísla 
Úkol:  Vystřihněte dětem jednotlivé obrázky, aby mohly přiřadit číslo, člověka a auto. 
 150 - Nula je rybník, ze kterého berou hasiči vodu. 
 155 - Pětka je jako invalidní vozíček, na kterém vozí lékaři nemocné. 
 158 - Osmička je jako pouta, kterými policisté svazují lupiče. 
 © Zuzana Doubravová  
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Věci 
Úkol:  Která věc nepatří policistovi? Obrázky vybarvi. 
 © Eliška Ambrožová 
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Vrtulník 
Úkol:  Do nemocničního vrtulníku domaluj pilota.  
 Obrázek domaluj (oblohu - mráčky, letadla, …). 
 © Veronika Baudyšová 
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Policistka 
Úkol:  Vymaluj a rozstříhej si puzzle „Policistka“. 
 (+rozhovor na téma: i ženy mohou působit v integrovaném záchranném systému) 
 © Zuzana Doubravová 
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Téma: Srpen 4t - Kdo se stará o naše bezpečí - Záchranáři 
Úkol:  Pomoz námořníkovi najít cestu ke kotvě.  
 © Veronika Baudyšová 
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