
Je zima. Venku mrzne, občas sněží, a pokud zrovna nesněží, tak si jistě přeješ, aby konečně nasněžilo. 

Podívej se na našeho sněhuláka, který tě bude provázet úkoly. Nejdříve popros maminku o vytištění 

pracovních listů, ty si připrav tužku, pastelky a nůžky. 

 

Spočítej, z kolika koulí je postavený. 

Urči, která koule je největší, která nejmenší. Víš, proč byly takto uspořádány, (proč je největší koule 

právě dole)? 

 

Pokud ještě nenasněžilo, nebo je sněhu velice málo, zkus si s maminkou říci básničku na přivolání 

sněhu: 

Naše kluky strašně láká, 

postavit si sněhuláka,  

po sněhu se klouzat, 

ne se v blátě brouzdat. 

Paní zimo, dej nám sníh, 

ať můžem jezdit na saních. 

 

Než půjdeš do školy, je třeba, abys měl hezky uvolněnou ruku na psaní. Na druhé straně na tebe čeká 

náš sněhulák, na kterém si ruku procvičíš. 

Správně uchop tužku jako na obrázku a několikrát uvolněně obtáhni všechny velké kruhy sněhuláka, 

poté zkus obtáhnout i malé kroužky a ovály, aby sněhulák byl dostatečně pevný. 





Pomoz sněhuláčkovi doplnit prázdná okénka tak, aby se v každé tabulce objevily všechny 

tři znaky jako v tabulce první, a přesto každá tabulka byla jiná. 

 



Prohlédni si obrázek. Sněhuláček sem schoval několik zobrazení, která začínají hláskou S.Zkus 

je najít a vybarvit. 

 

 

 

Pomocí roztleskání slov na slabiky najdi slova, která se skládají ze dvou slabik (jen dvakrát tleskneš), 

dej je do červeného kroužku. **  

Slova, která se skládají ze tří slabik, dej do zeleného kroužku. ***  

Dokážeš najít slova skládající se jen z jedné slabiky? Dej je do žlutého kroužku. *  



Sněhuláček se tak smál, až se rozsypal. Podívej se na tyto geometrické tvary a pojmenuj je. 

Vyber si tvary, o kterých si myslíš, že by byly vhodné pro stavbu sněhuláka. Vystřihni je a zkus složit 

sněhuláka z vybraných tvarů. Tvary si také můžeš nalepit na čistý papír a sněhuláka dokreslit 

pastelkami. 

 

 
Až budeš s rodiči venku na sněhu, zkus postavit opravdového sněhuláka. Měj se hezky a přejeme ti, 

aby se sněhulák povedl. 


