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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN        My jsme malí předškoláci 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  Pracovní a výtvarné dovednosti 

 

3. VÍKENDOVÝ ÚKOLNÍČEK  
ROZVÍJENÁ OBLAST: Rozvoj koordinace prstů obou rukou spolu se zrakovou kontrolou – 

fixace špetkového úchopu, bezpečná manipulace s nůžkami, rozvoj vlastní fantazie, 

soustředěnost při nácviku vázání tkaniček.  
 

1. Ahoj děti, jestlipak již všichni budoucí školáci umí zavazovat tkaničku na botě? 

Že ne? Ani se nedivím. Není to nic jednoduchého, když se nám tkanička všelijak 

kroutí jako například………. 

Ano, správně: „ŽÍŽALA“ 

 

Pojďte se společně naučit básničku (https://rodina.cz/clanek2801.htm): 

Tkanička mi leze z bot, 

Vůbec mi to není vhod. 

Utekla mi tralala, 

Myslí, že je žížala. 

 

2. Podívejte se nejdříve na pracovní list a zjistěte, z jaké boty tkanička Anička 

utekla. (https://docplayer.cz/19178620-Hygiena-navrhy-cinnosti-moje-poznamky-kompetence-co-

umim-a-znam-vim-kdy-si-cistime-zuby-kdy-si-myjeme-ruce.html.)  

Tkaničku Aničku si pak vykreslete i s její botou.  

 

3. Potom si zkuste vyrobit botičku na cvičení vázání kliček. 
(https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/boticka-k-uceni-zavazovani-tkanicek-2941)  
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Co budete potřebovat:  
Obrázek boty  

Karton 

Lepidlo                                                              

Pastelky, fixy, voskovky 

Nůžky velké, nůžky z manikúry 

Tkaničku nebo provázek 

                                                   

A jak se to dá udělat?   
                                            

 Obrázek boty si podlep kartonem (může to být např. krabice od rýže, tu rozlož a na 

ní obrázek nalep). Pokud nemáš lepidlo, maminka nebo tatínek ti botu předkreslí dle 

návodu na karton. Botu pak pěkně vykresli (pastelky, fixy, voskovky) dle vlastní 

fantazie. Vykreslenou botu vystřihni a dírky prostřihni malými nůžkami z manikúry 

(kdo se bojí, požádá někoho staršího). Pak už jen stačí protáhnout starou tkaničku 

nebo provázek a učení může začít. 

 

 

 

   
 

  



   MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBEREC, Klášterní 466/4, příspěvková organizace       IČ: 72742810 

PŘEDŠKOLÁČEK: UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 

 
 

 



   MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBEREC, Klášterní 466/4, příspěvková organizace       IČ: 72742810 

PŘEDŠKOLÁČEK: UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 
 

 

 

 


