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Chodidla
se pevně opírají
o zem.

Obě
předloktí
jsou na psací
desce.

Obě paže
a ramena jsou
ve stejné výši.

Trup je
mírně nakloněný
dopředu, hrudník
se neopírá o stůl
a váha trupu je
na sedadle (ne
na předloktí).

Stehna
a lýtka svírají úhel
90 stupňů.

Nesprávné držení tužky

Palec
drží.
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Tužka
na ruce leží.
Nedržíme tužku
moc u tuhy (dole)
ani naopak na jejím
druhém konci
(vysoko).

Správné držení tužky
(špetkový úchop)
Ukazováček
je položen lehce shora.
(Lehké položení můžeme
motivovat „zobáním
kuřátek“ a ukazováčkem
na pero lehce
poklepeme.)
Prostředníček
podpírá.

Dítě sedí
na celém sedadle
nebo v jeho
zadní části.

Hlava je
prodloužená
osa páteře, mírně
nakloněna dopředu,
25-30 cm nad psací
deskou.

Správné sezení a držení těla při psaní
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Poslechni si básničku. Poznáš ptáčky na obrázku?
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Pomoz Tomovi nasypat do krmítka semínka pro ptáčky – dělej
tužkou tečky.

1

Včera někdy před pátou
vyrobili jsme s tátou
nové krmítko pro vrabčáky,
pěnkavy, sýkory a jiné ptáky.
Visí v zahradě na stromě
a vypadá fakt ohromně!
Přišla se kouknout i maminka.
Nasypu jim tam semínka.
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Děti by si měly během tečkování uvolňovat ruce, semínek musí
být hodně. Protřepají si ruce, zakrouží zápěstím, prohýbají prsty, jako by
hrály na klavír.

NÁŠ
TIP

Poslechni si básničku.  
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Pomoz na linky ke slepičkám nakreslit krásná vajíčka. Několikrát si je poté
obtáhni.

1

Kropenatá slepička
snáší velká vajíčka.
Když dostane kousek trávy,
hned jsou krásná, páni, dámy.
Naše druhá slepička
snáší malá vajíčka.
Musím kouzlit čáry, máry,
ať jsou velká, páni, dámy.

Děti si nejprve ze čtvrtky vystřihnou předkreslený
tvar vajíčka a to si několikrát obkreslí na papír. Nakonec si
vajíčka vybarví.

NÁŠ
TIP
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Poslechni si básničku.  
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Staň se na chvíli architektem, který navrhuje domy. Spoj všechny stejně
barevné body rovnými čárami podle šipek.

1

Kreslit domek – to je věda!
Bez přípravy se to nedá.
Vezmi ořezanou tužku
a připrav se na tu fušku.
Kresli klidně, sleduj šipky,
jak když v řece plují rybky.
Rovné čáry body spojí
a už tady domek stojí!
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Děti si vytvoří ze špejlí na lavici svůj domek. Špejle si
nalámou a pomocí tekutého lepidla přilepí na papír. Obrázek si
dokreslí.

NÁŠ
TIP

Poslechni si básničku. Učíš se také hrát na nějaký hudební nástroj?
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První notovou osnovu obtáhni od bodu k bodu přesně podle barev. Další notové osnovy
už musíš dokreslit sám/sama. Nejprve kresli tužkou a potom ještě pastelkami.

1

Jak si muzikanti píší
o písničkách, které slyší?
Místo písmen mají noty,
znají je jak svoje boty.
Chceš být muzikantem, synku?
Nakresli pro noty linku!
Proč jich je pět, kdo to ví?
Přeci pro klíč houslový.

V tomto cviku jde o pevné zápěstí, pohyb
vychází z ramenního kloubu. Dlouhé táhlé cviky se
dobře cvičí na velkých plochách štětcem.

NÁŠ
TIP
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Poslechni si básničku.
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Několikrát obtáhni šikmé prohnuté čáry. Z každého bodu na spodní lince napiš
šikmou prohnutou čáru k hornímu bodu. Dodělej prohnuté čáry až do konce řádku.

1

Zelená se louka,
vítr na ní fouká.
Trávu češe, víří chmýří,
spěchá kolem, k lesu míří,
už si našel zkratku.
Travička v tom zmatku
větru rychle uhýbá,
až se celá prohýbá.
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Děti si zkusí napsat šikmé prohnuté čáry nejdříve
na papír většího formátu (A3) štětcem a potom měkkou tužkou.
Důležité je, aby psaly čáry od spodního okraje k hornímu.

NÁŠ
TIP

Dokonči řady různých zubů pilek.

2
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Poslechni si básničku. Pomáháš také rodičům? S jakým nářadím umíš zacházet?

1

Pila na mě zuby cení.
Táta říká: To nic není,
popadni ji, neboj se jí!
Pila přeci kluky nejí,
do dřeva se zakousne.
Pozor, ať ti nesklouzne!
A tak řežem jako diví
s tátou na polínka dříví.
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Děti si na barevné papíry obkreslí trojúhelníky, které
si vystřihnou a budou z nich skládat různé obrázky.

NÁŠ
TIP

Poslechni si básničku. Už jsi někdy v přírodě viděl(a) žabáka? Jak vypadal?
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Skákej jako žabák z kamene na kámen, dej pozor na pravidelné oblouky. Nejprve ti pomohou šipky,
pak už musíš kreslit obloučky sám/sama.

1

Skáče žabák do vody,
dá si s tebou závody,
že prý jenom na skok,
dá ti trochu náskok.
Přes kameny, přes louže,
vůbec mu to neklouže.
Skákej taky: hop a skok,
jako žabák přes potok!

20
29.01.2020 21:57:58

Děti se mohou rozcvičit jako
žabáci: Skákejte po třídě, dejte si
závody, kdo doskočí z místa nejdále.

NÁŠ
TIP

Poslechni si básničku. Umíš také hrát kuličky?
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Kresli jeden důlek za druhým, dej pozor na pravidelné oblouky. Nejprve ti
pomohou šipky, které obtáhneš, pak už musíš kreslit sám/sama.

1

Na konci naší uličky
cvrnkají děti kuličky.
Ke kuličce kulička…
Z okna kouká babička.
Vlasy má spletené v drdůlku.
Kuličky padají do důlku…
Vzpomíná, když byla malá,
jak taky kuličky hrála.
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Děti kreslí ve vzduchu rukama spodní obloučky,
uvolňují ramenní kloub. Štětcem na papír formátu A3 malují
spodní oblouky. Pracovní plocha může být i větší.

NÁŠ
TIP

Obtahuj si a kresli lipové listy různých velikostí.
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Poslechni si básničku. Všiml(a) sis, jaký tvar mají listy lípy?

1

Dneska ráno brzičko,
vysvitlo nám sluníčko.
Na lipové listy svítí,
probouzí se i to kvítí.
Včelky kolem poletují,
květy lípy opylují.
Srdíčka k nám z nebe letí,
radují se všechny děti.

Ukažte si, kde v okolí školy roste lípa, a nasbírejte lipové listy. Listy si děti
obkreslí na papír, vystřihnou a udělají z nich třídní strom.

NÁŠ
TIP
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Vymýšlej a kresli na čistý papír další obrázky. Povede se ti to jedním tahem?

Zkus jedním tahem nakreslit zvířátka a věci podle předlohy. Najdi začátek čáry
a obtáhni ji. Poznáš každý obrázek? Hotové obrázky si pak vybarvi.

1
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Zábavné obrázky z kliček děti mohou
nejdříve malovat štětcem na velký balicí papír nebo
křídou na tabuli.

NÁŠ
TIP

Ve třídě jsou schovaná písmena. Je jich celkem 10. Najdi je a vypiš tiskace na linku.
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Vybarvi obrázek podle své fantazie.

1
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Ve dvojici si dejte závody, kdo z vás projede rychleji a přesněji bludiště. Vezmi
si tři barvičky a můžeš začít. Dej pozor, aby ses nedotknul(a) žádné strany bludiště.
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Hravá PÍSANKA 1

Hravá písanka 1 je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice, pracovní sešity a další
učební pomůcky lze objednat na:
www.etaktik.cz

Další písanky z řady Hravá čeština pro 1. ročník:

