
PRACOVNÍ LISTY 
A AKTIVITY 

TÉMA: MAMINKA 
(SVÁTEK MATEK)  

  



AKTIVITA 
Úkolem: Zkus splnit všechny úkoly, které jsou u každého obrázku. 
Nezapomeň si u každé akLvity po splnění vybarvit barevně punOk. 

Obejmi svou 
maminku.

Pomoz pověsit 
vyprané prádlo.

Upeč  
s maminkou 
nějakou 
dobrůtku.

Pomoz s úklidem 
domácnos@.

Řekni mamince, 
jak moc ji máš 
rád/a.

Natrhej ky@čku 
mamince pro 
radost.

Namaluj nebo 
vyrob mamince 
dáreček.



DOKRESLOVÁNÍ 
Úkolem: Dokresli pro maminku kvěLny v kvěLnáči (květy a lístečky). Poté 
obrázek vybarvi.  



NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ 
Úkolem: Každé mamince velmi sluší náhrdelníky. Dokresli korálky na 
řeOzek a korálky vybarvi podle barevné řady.  

 



STÍNY 
Úkolem: Najdi dvojici dárečků pro maminku a spoj je stejnou barvou. 



NÁPODOBA PÍSMA 
Úkolem: Naučíme se spolu psát. Prvně si obtáhni písmo vedle obrázku, 
poté to zkus na řádek níže sám/a podle předlohy. 

MÁMA máma

MAMINKA MAMINKA

LÁSKA LÁSKA

ÚSMĚV uSMEV



POČÍTÁNÍ 
Úkolem: Spočítej stejné kvěLny, zapiš počet číslem do rámečku. Poté 
obrázek vybarvi a dokresli stonky kvěLnám.  

 



GRAFOMOTORIKA 
Úkolem: Toto jsou maminčiny šaty. Ale co se to stalo? Po praní úplně celé 
vybledly a vzory se poničily. Zvládneš vzory opravit a výrazně je 
obtáhnout? Na sukni je potřeba vzory dokončit. Nezapomeň poté šaty 
barevně vybarvit. 



GEOMETRICKÉ TVARY 
Úkolem: Poznáš jednoduché geometrické tvary, které jsou na sukni 
maminčina šatníku? Pojmenuj je a poté sukni dozdob správnými 
geometrickými tvary, které vidíš na začátku řádku. Nakonec ji můžeš celou 
vybarvit. 



POČÍTÁNÍ, BARVY 
Úkolem: Vybarvi počet srdíček podle počtu punOků - správnou barvou. 
Poté spočítej nevybarvená srdíčka a zapiš počet číslem do kroužku. 



TŘÍDĚNÍ - PÁROVÁNÍ 
Úkolem: Maminka vyprala ponožky. Pomoz mamince ponožky roztřídit a 
najít stejné páry. Dvě stejné ponožky zakroužkuj nebo spoj stejnou 
barvou.  

 



GRAFOMOTORIKA 
Úkolem: Také má tvoje maminka ráda kvěLny? Honzíkova maminka ano. 
Najdi správnou cestu ke kvěLně.  



POSLOUPNOST, BARVY (pro mladší děL) 
Úkolem: Rozstříhej obrázek podle čar a poté zkus složit čásL obrázku v 
celek. Pomůžou L barevné punOky, dodrž pořadí.  

 



POSLOUPNOST, ČÍSLA (pro předškoláky) 
Toník nezapomněl na svátek matek a uOkal mamince natrhat kvěLnu. 
Úkolem: Rozstříhej obrázek podle čar a poté zkus složit čásL obrázku v 
celek podle číselné řady od 1 do 7. 
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NÁCVIK PSANÍ ČÍSLIC, POČÍTÁNÍ 
Úkolem: Nejprve si nacvič psaní číslic 1, 2 a 3. Poté spočítej a zapiš 
správný počet ingrediencí, které maminka přidala do polévky. 
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GRAFOMOTORIKA 
Úkolem: Pomoz mamince zamíchat dnešní oběd, aby se nespálil. 

 



 

POROVNÁVÁNÍ VÍCE x MÉNĚ  
Úkolem: Pod každý obdélník vybarvi správný počet punOků.  
Zakroužkuj, kde je obrázků více. 



ZRAKOVÁ DIFERENCIACE 
Úkolem: Najdi v řadě obrázek, který se liší od ostatních. Zakroužkuj ho. 



BLUDIŠTĚ 
Úkolem: Maminka se vydala do obchodu nakoupit potraviny. Má už plný 
nákupní košík toho, co potřebovala, ale chybí ji ještě jablka .Pomoz 
mamince v obchodě najít jablka, aby mohla upéct výborný štrůdl. 



GRAFOMOTORIKA 
Úkolem: Pomoz mamince učesat její rozcuchané vlasy.  



SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 
Úkolem: Maminka si dělá legraci a používá pouze první písmeno toho, co 
hledá. Najdeš v řádku to, co maminka hledá? Zakroužkuj obrázek. 

P

B

K

Š



SLABIKOVÁNÍ 
Úkolem: Slabikuj - vybarvi správný počet slabik. 



HLEDÁNÍ ROZDÍLŮ 
Úkolem: Najdi 7 rozdílů na obrázcích.


