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Téma: Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky 
Úkol:  Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. 
 © Zuzana Doubravová  
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Téma: Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta 
Úkol:  Najdi cestu od kukaček k budíku. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 1t - Co děláme celý den - Malujeme 
Úkol:  Vybarvi pastelky: první modře, poslední zeleně, pátou, šestou a devátou červeně. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 1t - Co děláme celý den - Uklízíme 
Úkol:  Maminka sbírá zvonečky. Při úklidu se jich několik rozbilo. Spoj střepy se zvonečky. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 1t - Co děláme celý den - Hodiny 
Úkol:  Spoj body podle čísel. Nakresli hodiny a vybarvi. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 1t - Co děláme celý den - Hodinové ručičky 
Úkol:  Vystřihni obrázky (ciferník i hodinové ručičky) a slož hodiny. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 1t - Co děláme celý den - Bludiště 
Úkol:  Pomoz hodinkám najít cestu k budíku. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 2t - Co děláme celý rok - Roční období 
Úkol:  Spoj obrázky s příslušným ročním obdobím. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 2t - Co děláme celý rok - Sbíráme květiny 
Úkol:  Na jaře sbíráme květiny do vázy. Poznáš, která kytka je trochu jiná a do řady nepatří? 
 © Zuzana Doubravová  
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Téma: Prosinec 2t - Co děláme celý rok - Lovíme kapry 
Úkol:  Vybarvi 5 kaprů a dokresli jim šupiny. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 2t - Co děláme celý rok - Znaky ročních období 
Úkol:  Obtáhni cestičky pastelkami. Nakresli obrázky do správných okének. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 2t - Co děláme celý rok - Hrajeme si na louce 
Úkol:  Spočítej motýly a spoj je s květinami. Zůstal nějaký motýl bez květiny? 
 © Kateřina Kajzarová  
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Téma: Prosinec 2t - Co děláme celý rok - Sbíráme jablka 
Úkol:  Najdi a vybarvi všechna jablíčka na obrázku. 
 © Petra Vaverková  
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Téma: Prosinec 2t - Co děláme celý rok - Co děláme 
Úkol:  Zakroužkuj: znaky léta (červeně), jara (žlutě), podzimu (hnědě), zimy (modře). 
 © Veronika Šiblová  
 



 
 www.zabavadomu.cz  www.predskolaci.cz 
 
  
 

Téma: Prosinec 3t - Zvyky a tradice - Cukroví 
Úkol:  Maminka peče cukroví. Pomůžeš jí? Spoj čarou stejné druhy cukroví. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 3t - Zvyky a tradice - Dopis Ježíškovi 
Úkol:  Zjisti, který dopis bude poslaný poštou Ježíškovi? 
 © Mgr. Marie Balcárková 
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Téma: Prosinec 3t - Zvyky a tradice - Zdobení stromečku 
Úkol:  Obtáhni tečkovaná místa na stromečku. 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 3t - Zvyky a tradice - Dárky pro zvířátka 
Úkol:  Podívej se na obrázky a zakroužkuj ty, které může hajný věnovat zvířátkům v lese. 
 Dárky, které se nehodí zvířátkům, škrtni a řekni k čemu je použiješ? 
 © Mgr. Marie Balcárková  
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Téma: Prosinec 3t - Zvyky a tradice - Perníčky 
Úkol:  Nazdob si své perníčky. 
 © Tereza Bartošová  
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Téma: Prosinec 3t - Zvyky a tradice - Vánoční ozdoby 
Úkol:  Dokresli vánoční ozdoby a obrázky vybarvi. 
 © Eliška Ambrožová  
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Téma: Prosinec 3t - Zvyky a tradice - Skořápka 
Úkol:  Kterou cestou dopluje skořápka (lodička) do vody? 
 © Veronika Šiblová  
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Kapr 
Úkol:  Obtáhni kaprovi vytečkované části. 
 © Veronika Šiblová 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Dárky 
Úkol:  Vybarvi dáreček, který patří pod vánoční stromeček. 
 © Mgr. Marie Balcárková 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Dokreslení 
Úkol:  Dokresli druhou polovinu obrázku. 
 © Mgr. Marie Balcárková 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Počty 
Úkol:  Vybarvi tolik obrázků, kolik ti napovídá číslo. 
 © Mgr. Marie Balcárková 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Symboly 
Úkol:  Škrtni symboly, které nepatří k zimě (Vánocům). 
 © Mgr. Marie Balcárková 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Vánoční symboly 
Úkol:  Spoj tečky a obrázky vybarvi. 
 © Mgr. Marie Balcárková 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Vánoční ozdoby 
Úkol:  Vybarvi ozdoby na stromečku: kolečka vybarvi červeně, čtverce modře a hvězdičky žlutě. 
 © Michaela Dvorská 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Kometa 
Úkol:  Vymaluj obrázek podle znaků. 
 © Eliška Ambrožová 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Stromeček 
Úkol:  Pomoz holčičce najít cestu k dárkům. 
 © Eliška Ambrožová 
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Téma: Prosinec 4t - Těšíme se na Vánoce - Vánoční stromeček 
Úkol:  Najdi 7 rozdílů. 
 © Veronika Šiblová 
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