
26. Dnes budeme zdobit hrnečky. Dokresli vzor na první tři a čtvrtý nazdob podle své fantazie.
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27. a)  Znovu procvičíme jemnou i hrubou motoriku, paměť a řečové schopnosti. -  Znáš pohádku o boudě, 
budce? Ne? Tak poslouchej. 
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Byla jedna stará, opuštěná budka. Už léta v ní nikdo nebydlel. 

Jednoho dne běžela kolem myška. 
„To je ale pěkná budka,” řekla si. „Jestlipak v ní někdo bydlí?”
Zastavila se, zaťukala na dveře a tenkým hláskem se zeptala: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“
Nikdo se neozval. Myška do budky nakoukla. Když zjistila, že je prázdná, skočila dovnitř a měla domeček.

Zanedlouho skákala kolem žabka. Uviděla budku a řekla si: „To je ale pěkná budka. Jestlipak v ní někdo bydlí?”
Zastavila se, zvědavě poskočila a pak se zeptala: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“
Z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka. A kdo jsi ty?“ 
„Já jsem žabka Kuňkalka.“ 
„Pojď dál. Můžeš tu bydlet se mnou, místa je tu dost.“ 
Žabka skočila do domku a byly tam dvě.

Po čase hopkal kolem zajíček. Uviděl budku a řekl si: „To je ale pěkná budka. Jestlipak v ní někdo bydlí?”
Zastavil se a zavolal: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ 
Z boudy se ozvalo: „Já myška Hrabalka.“ „Já žabka Kuňkalka. A kdo jsi ty?“
„Já jsem zajíček Ušáček.“ 
„Pojď dál,“ řekly myška a žabka. „Můžeš tu bydlet s námi, místa je tu dost.“ 
Zajíček skočil do domku a byli tam tři.

Najednou se všechno začalo třást. Kolem budky šel veliký medvěd. 
Uviděl budku a řekl si: „To je ale pěkná budka. Jestlipak v ní někdo bydlí?” A zabušil na dveře. 
„Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ 
„Já myška Hrabalka.“ „Já žabka Kuňkalka.“ „Já zajíček Ušáček. A kdo jsi ty?“ 
„Já jsem medvěd Huňáč Fuňáč.“ „Tak pojď dál,“ řekl zajíček, „můžeš bydlet s námi, místa je tu dost.“ 
Medvěd chtěl vlézt do domku, ale byl moc veliký a domeček rozbořil. 

Zvířátka vyskákala z rozbité budky. Chvíli naříkala, ale pak si společně postavila budku novou - ještě krásnější. 
V ní pak žila spolu - šťastně a spokojeně.

Chceš si pohádku zahrát? K tomu potřebuješ zvířátka a budku. Najdeš je na dalším listu.



27. b)    Zvířátka vybarvi a vystřihni. Vystřižená zvířátka nalep na špejle a pohádku s nimi můžeš zahrát. Pamatuješ si ji? Dokážeš 
                napodobit hlas myšky? Žabky? Zajíčka? Medvěda? Dokážeš předvést i jejich pohyb?  
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28. Rozvoj jemné motoriky, soustředění a pozornosti  -  Kdo umí pečlivě stříhat, dokáže hotová kouzla. Vyzkoušej! 
        Vystřihni dva modře ohraničené pruhy. Každý pruh pečlivě poskládej podle šedých čárkovaných čar do harmoniky tak, aby 
        pokreslená část byla vidět. Vezmi nůžky a podle černých čar pečlivě složený papír vystřihni. Rozlož a - tradááá kouzlo je hotové. 
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29. Rozvoj jemné motoriky, soustředění a pozornosti  -  Někdy nejsou nůžky ani potřeba. Kdo má šikovné ruce a dost 
        trpělivosti, může si obrázek z papíru vytrhat. Kousíček po kousíčku. Zkus vytrhat kolečko, čtverec, trojúhelník a srdíčko.
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30. Rozvoj jemné motoriky, soustředění a pozornosti  -  Líbilo se ti kouzlení s nůžkami? Vyzkoušej další:)
                                                                                                                     Postup už znáš.
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32. Víš, kdo žije ve vodě? Přece ryby! Malé i velké. Dokresli vlny na hladině a šupiny rybkám. Třem podle vzoru, tvar šupin čtvrté rybky 
         si vymysli a nakresli.
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31. Copak chybí na obrázku? Kouř jdoucí z komína, jablíčka na stromech, plot kolem zahrádky, zorané pole a voda 
         v řece. Dokážeš do obrázku toto všechno dokreslit? 
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33. .Líbí se ti pouštět draka? Aby dobře letěl, potřebuje pořádný ocas. Dokresli obrázek - mašličky drakům na ocasy, strniště i stébla trávy
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34. Na podzim zrají švestky a častěji prší. Dokresli obrázek - kapky deště, švestky na stromech, příčky žebříků a stébla trávy.
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35. V zimě nosíme čepice. Pěkná čepice má mít pěkný vzor. Dokresli vzor na první čepici. Na druhou nakresli vzor, který se ti líbí.
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36. Babička plete svetr, šálu a čepici pro vnoučka Petříka. Na svetr a šálu už vzor vymyslela, ale na čepici ne. Pomoz jí. Dokresli vzory 
         na svetru a šále a vymysli                                   a nakresli vzor na čepici.
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37. Rozvoj vizuomotoriky, základních matematických představ a zrakového vnímání. 
        Poznáš čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník? 
        Obtáhni několikrát čtverec modrou pastelkou a do vedlejšího políčka nakresli další čtverec tužkou. 
        Obdélník obtáhni několikrát zelenou pastelkou a do vedlejšího políčka nakresli další obdélník tužkou. 
        Totéž udělej s kruhem a trojúhelníkem. Kruh obtahuj červenou a trojúhelník hnědou pastelkou.
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38. Rozvoj vizuomotoriky, zrakového vnímání a pozornosti. 
         Umíš nakreslit domeček, lístek, srdíčko, nebo míč? Zkus to. Bude to snadné. Nejdříve nakresli obrázky podle naznačených čar, pak 
         je do vedlejšího políčka nakresli znovu. Nakonec obrázky vybarvi stejnými barvami, které mají puntíky v rámečku nad obrázkem.
         Vybarvuj pečlivě. Nevynechávej a nepřetahuj:) 
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39. Rozvoj vizuomotoriky, zrakového vnímání a pozornosti. Tyto obrázky jsou už složitější. Určitě se ti ale podaří krásně
                                                                                                                               je vybarvit a dokreslit podle předlohy. Vybarvuj pečlivě.
                                                                                                                               Nevynechávej a nepřetahuj:) 
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40. Rozvoj vizuomotoriky, základních matematických představ a zrakového vnímání. 
Tohle jsou ale podivná jablíčka! U většiny z nich část obrázku chybí. Dokresli je. Pak některá vybarvi červeně, některá žlutě a některá zeleně.
Do rámečku udělej tolik červených teček, kolik je na stránce červených jablíček. Tolik žlutých teček, kolik je na stránce žlutých jablíček. 
Tolik zelených teček, kolik je na stránce zelených jablíček.  
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