
Milé děti a rodiče, máme tady další týden a další úkoly. Vydržte i tento týden a snažte se 
naučit něčemu novému a třeba i zajímavému. Kamarádi snažte se správně sedět a držet 
správně tužku.
Pomozte dětem vyvodit a hlavně upevnit špetkový úchop.
Navodit špetku můžeme nápodobou „solení“. Dítě „solí polévku“, nacvičí si tento jemný 
lehký pohyb prstů, kdy bříško palce hladí bříška ukazováčku a prostředníčku. Poté dítě 
„nabere“ špetku soli, drží ji v prstech a my mu mezi prsty prostrčíme tužku. Pomoci dětem 
můžeme vhodnou asociací: „Tužka je po delším psaní unavená, proto ji položíme do postýlky 
(na poslední článek prostředníku a na kožní řasu mezi palcem 63 a ukazováčkem), bříško 
palce vytvoří polštářek, bříško ukazováku peřinku, která tužku zlehýnka přikryje.

K nácviku špetkového úchopu můžeme také použít papírovou kuličku (malíček a prsteníček 
ji lehce přidržují, aby zůstaly volně pokrčené v dlani), fix k označení místa, kde tužka leží na 
prostředníčku („schovej tečku“), obyčejnou kuchyňskou gumičku (namotaná na tužce 
pomůže udržet prsty ve správné vzdálenosti od hrotu tužky) a volnou gumičku do vlasů (ta 
udrží tužku v kožní řase a ve správné poloze tužky směřující k rameni).

Prstové cvičení:

Výletníci (máme ruku v pěst a postupně zvedáme jednotlivé prsty, od palce k malíčku.)

Vydalo se na výlet trpaslíčků malých pět.

První panáček sednul na vláček.

Druhý vyplul lodí.

Třetí vzducholodí.

Čtvrtý odjel autobusem

A ten malý chudáček musel běžet klusem.

Ene bene cukr kňoura

(Postupně se rukama dotýkat hlavy, ramen, kolen, nártů.)

Jantar anta pumpa ďoura (zrychlovat podle zdatnosti dětí).

Hýky, fíky tajtrlíčky (předloktím zatočit jako mlýnem).

Malec palec ven! (spojit malíky, palce, rychle rozpažit).

Na vysoké jedli (mávají prsty obou rukou v prostoru).

Dva holoubci sedli (ruce přistanou na hlavě).

Líbezně si povídali (z prstů obou rukou pohybující se zobáčky).



A pak se zase zvedli (třepetající se prsty opisují křivku letu).

Návrhy činností:

Duhové malování do krupice, nebo mouky

Potřebujete: hrubou mouku, krupici, tácek, nebo svačinkovou krabičku, modelínu. 
Vymodelujte dno nádoby duhově, tak jak to cítíte. Pokud nechcete modelovat, můžete na 
papír nakreslit různě barevné pruhy a dát ho na dno nádoby. Také lze využít nastříhaných 
proužků z barevného papíru. Poté nasypte mouku(krupici) a psaní může začít!  

Hrou ke správnému psaní

Jak můžete zlepšit motoriku ruky? Zaměstnejte ruce dítěte:

 pomáhat v kuchyni - při pečení může hníst těsto a vykrajovat tvary,
  může míchat při vaření, přesypávat mouku nebo cukr, 
 šroubovat uzávěry PET lahví při praní prádla věšet menší kusy oblečení,
 odemykat nebo zamykat zámky u dveří, 
 listovat v knize při čtení knížky namotávat klubíčka vlny, chystáte-li se plést, 
 v dílně s tatínkem montovat jednoduché výrobky, třídit šroubky a matičky, pomáhat 

zatloukat hřebíky.



Domaluj okvětní lístky kytičce. Využij pomocných teček



Dokreslete znaky, které mají jednotlivé lístky předkreslené.


