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Sada pracovních listů volně doplňuje publikaci „Hrátky s kocourem Tomem aneb než půjdu do ško-
ly I, II“. Obsahuje celkem 60 pracovních listů. 
Pracovní listy jsou určeny pro děti předškolního věku. Jsou zaměřeny na rozvoj grafomotorických 
dovedností  
 

Prvních 12 pracovních listů je zaměřeno na zvládnutí prvního kroku v rozvoji grafomotorických 
dovedností, tedy kruhu a oválu. Ideální je, pokud dítě nejdříve jednotlivé tvary zkouší společně 
s ostatními dětmi provádět ve vzduchu, poté dítě v dalším kroku zvládá cvik dle předlohy na list a 

na závěr samo, již bez předlohy. Pro začátek jsou výtečné velké formáty, např. kusy balicího papíru, 
formát A3 (pracovní sešity Tečka a Čárka, INFRA, s.r.o.), postupně formát papíru zmenšujeme na 
list A4 dle toho, jak dítě pohyb zvládá. 
Na začátku uvolníme zápěstí pomocí kruhového pohybu, kruhový pohyb ve vzduchu a později i na 

listu papíru může představovat let motýla, letadla, kroužení auta po kruhovém objezdu apod. 
S dětmi si vyzkoušíme kroužení na obě strany, ale také zaplňování kruhu směrem do středu. 
V dalším kroku děti zvládají postup od malého kroužku k velkému, kdy tato aktivita připomíná na-
motávání vlny nebo provázku.  
Pokud dítě zvládá dobře a správně krouživý pohyb, vyzkoušíme kruh změnit na ovál. Ovál je důle-
žitým grafomotorickým cvikem, protože tvoří základ některých písmen. Ovál postupně zkoušíme 
svislý, následně položený „na ležato“ (vodorovně) a následně i tzv. šikmý ovál, který připomíná už 
základ pro písmenka a, o nebo horní oblouček m, n.  

Dalších 12 pracovních listů je zaměřeno na zvládnutí dalšího kroku v rozvoji grafomotorických do-
vedností, tedy na oblouček a na osmičku..  

Oblouček je o něco málo obtížnější než krouživý pohyb. Motivací pro kresbu obloučků pro děti 
může být znázornění toho, jak si kamarádi mezi sebou házejí míčkem tam a zpět nebo skáčou přes 
potok tam a zpět. V tomto případě se jedná o horní oblouk. Díky motivaci lze zkoušet i dolní ob-
louk („mističku“). Děti pomocí dolního oblouku napodobují lodičku, houpačku, kyvadlo hodin. Po-

kud děti oblouček dobře zvládají, lze vyzkoušet i část obloučku.  
Osmička je poměrně obtížná. Začínáme tedy nácvik tak, že osmičku přes celý formát papíru na-

kreslí učitelka (dospělý) a dítě osmičku zpočátku pouze obtahuje dle tohoto vzoru. Děti mají často 
tendenci kreslit místo osmičky „brýle“, v místě odbočení nekříží čáru, ale vytvoří dva samostatné 
kruhy. Děti motivujeme hrou na řidiče na křižovatce, na automobilové závodníky na dráze apod., 

kteří musí správně projet zatáčkou. Pokud děti dokážou tvar osmičky správně obtáhnout dle vzoru, 

následně zkoušejí tvar zvládnout samy.      
 

Na dalších pracovních listech se děti postupně učí zvládat čáru vedenou shora dolů, která je kol-
má na řádek (např. klec pro ptáčka). Dalším stupněm je zvládnutí vodorovné čáry zleva doprava 

(cestičky, koleje pro vláčky), následuje šikmá čára vedená shora dolů (prší). Tyto grafomotorické 
prvky ukazují, zda je dítě již v kresbě jisté a dokáže dobře ovládat tužku. Nelze však očekávat přes-
ně vedenou čáru. U předškoláků se objevuje prohýbání čáry, které bývá většinou běžné a považuje 
se za normální jev. Signálem, že dítě je v kresbě nejisté a nedostatečně uvolněné, bývá roztřesená či 
hodně prohnutá čára. 
 

Pro předškoláky je náročnější zvládnout čáru vedenou zdola nahoru (roste kytka, stavíme plot). 

Za nejnáročnější lze považovat šikmou čáru, kterou vedeme zdola nahoru (vítr zvedá listí ze ze-



mě). Tento grafomotorický prvek je první fází psaní malého písmenka (t nebo začátek kličky k a l 

apod.).   

Děti se postupně učí zvládat kresbu rozmotané spirály, kterou posouváme ve směru písma, tedy 
zleva doprava. Rozmotaná spirála připomíná např. rozmotanou vlnu z klubíčka, péro z motoru či 
starého gauče. Další variantou je vlna, kterou rovněž vedeme ve směru zleva doprava. Tímto nám 
vznikají např. tašky na střeše, vlny na vodě, v otočené verzi i kopečky, brázdy, skoky.  
Jedná se o náročný grafomotorický prvek, kdy dítě musí nejen zvládnout tvar a jeho velikost, ale 
současně musí koordinovat i pohyb prstů s posunem celé ruky. Postupně tedy požadovaný prvek 
zmenšujeme, maximální zmenšení pro dítě v předškolním věku je zhruba 5 cm, což je podstatně 
více než řádek v písance.    
Nejobtížnějším grafomotorickým prvkem je rozmotaná osmička. Při tomto prvku vždy vznikne 

jedna klička, která je podobná malému psacímu „l“ a navazuje k němu hned další klička, která při-
pomíná část malého psacího písmene „j“. Tento prvek je velmi náročný na koordinaci, zpočátku ho 
dítě pouze obtahuje. Pokud se mu to nedaří i nadále, zůstaneme pouze u obtahování předkresleného 
tvaru.       

Posledních 12 pracovních listů se zaměřuje na koordinaci ruka–oko, rozvíjejí sluchové a zrakové 
vnímání, čtenářskou i matematickou pregramotnost. Děti se hravě seznamují s tvary, číselnými po-
jmy, pravolevou orientací.  
Děti mohou celé PL vymalovat a vytvořit si obrázky. 
Některé PL snadno vyřeší samy, intuitivně, bez rady dospělého, čímž rozvíjíme i jejich logické 
myšlení i samostatný úsudek a myšlení.  
 

Soubor volně doplňuje publikace s PL a metodikou „Hrátky s kocourem Tomem aneb než půjdu do 
školy I, a II“ – vydala INFRA s.r.o., Stařeč, v roce 2016, 2017) 
Zdroj:  

Kutálková, D. Jak připravit dítě do 1. třídy. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4856-6. 
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Velké klubko (kruh)

Namaluj rozmotané klubíčko. Tužkou obtáhni velké klubko alespoň 10x. Spočítej a vymaluj malá klubíčka.  



Vítej, myško (kruh)

Nakresli cestu, kudy běží myška, aby utekla před kočičkami. Tužkou obtáhni cestu alespoň 10x. Spočítej a vymaluj 
myšky. 



Koberce pro kočičky (kruh na obě strany)

Nakresli koberec pro kočičky, ať se jim pohodlně sedí. Tužkou obtáhni každý koberec alespoň 10x podle směru 
šipek. Koberce vymaluj pastelkami, aby každý měl jinou barvu. 



Míčky (kruh)

Dokresli míčky pro hry kočiček. Tužkou obtáhni obrysy míčků několikrát za sebou. Vždy dva stejné míčky 
vymaluj stejnou pastelkou (barvou). 



Motaná s velkým klubkem (kruh od malého k velkému)

Namotej vlnu na klubíčko, ať si kočky mají s čím hrát. Tužkou obtáhni začátek motání vlny a pokračuj od malého 
až k velkému klubíčku. 



Motaná s velkými klubíčky (kruh od malého k velkému)

Namotej vlnu na klubíčko, ať si kočky mají s čím hrát. Tužkou obtáhni začátek motané vlny a pokračuj od malého 
až k velkému klubíčku. 



Domeček pro kočičky (ovál svislý)

Dokresli domeček pro kočičky. Tužkou obtáhni ovál alespoň 10x podle vzoru. Domeček dokresli a vymaluj 
pastelkami. 



Lízátka (ovál svislý)

Dokresli lízátka pro děti. Kočičky mají rády granule. Tužkou obtáhni všechny ovály podle vzoru alespoň 10x. 
Každé lízátko vymaluj jinou pastelkou. 



Velká miska (ovál ležatý)

Dokresli velkou misku, do které se vydá hodně granulí pro hladové kočičky. Tužkou obtáhni okraj misky alespoň 
10x. Misku vymaluj  pastelkami. 



Pelíšky pro kočičky (ovál ležatý)

Dokresli pelíšky pro kočičky, ať mají místo na odpočinek. Tužkou obtáhni okraje pelíšku alespoň 10x. Pelíšky 
vymaluj. Spočítej kočičky. Bude mít každá svůj pelíšek? 



Zahrádka pro kočičky (ovál šikmý)

Dokresli zahrádku pro kočičky, kde si mohou bezpečně hrát. Tužkou obtáhni okraje zahrádky alespoň 10x. 
Vymaluj všechny květiny na zahrádce.



Barevné balónky (ovál šikmý)

Dokresli nafukovací balónky, se kterými si kočičky hrají. Tužkou obtáhni obrysy balónků několikrát za sebou. 
Balónky vymaluj pastelkami tak, aby měl každý jinou barvu. 



Pelíšek pro kočičky (dolní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkovaný oblouk sem a tam, nejméně desetkrát. Vznikne pelíšek pro kočičky. Spočítej, kolik 
klubíček a kolik kočiček se vejde do pelíšku. Velká klubíčka vymaluj červeně, malá klubíčka modře. 



Misky na mléko (dolní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkované oblouky sem a tam. Vzniknou tak mističky na mléko a granule pro kočičky. Misky 
vymaluj pastelkami, aby každá měla jinou barvu. 



Houpačka (dolní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkované obloučky několikrát po sobě, vždy zleva doprava. Znáš říkadlo „Houpy, houpy, 
kočky snědly kroupy... ? Pokud ano, zkus si přeříkat toto říkadlo. “



Plavba (horní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkované vlnky, aby kočičky mohly vyrazit na plavbu po moři. Vymaluj loď a dokresli 
sluníčko. Spočítej a vymaluj rybky v moři. 



Pod deštníkem (horní oblouk) 

Obtáhni čárkovaný deštník, pod který se ukryly kočičky před deštěm. Každý díl deštníku vymaluj jinou barvou.



Šikovné kočičky (horní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkované cesty, po kterých si kočičky házejí s míčky. Spočítej a pastelkami vymaluj kočičky 
i míčky. Každou cestu pro míček obtáhni tam i zpět desetkrát. 



Poskakující klubíčka (horní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkované cesty, po kterých poskakují klubíčka. Spočítej a vymaluj všechna klubíčka a kočičky. 
Čeho je víc?



Domečky pro kočičky (horní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkované střechy na domečcích pro kočičky tam a zpět, nejlépe desetkrát. Spočítej 
domečky. Dva vymaluj červeně, tři zeleně a jeden modře. Zůstane některý domeček nevymalovaný?



Koberec (dolní a horní oblouk)

Obtáhni tužkou vyčárkované vzory na koberci, aby kočičky měly měkký pelíšek pro odpočinek. Všechna 
kolečka na koberci vymaluj červeně, všechny trojúhelníky žlutě a všechny čtverce modře.



Velká kočka (osmička)

Obtáhni tužkou velkou kočku a vymaluj ji podle svého nápadu. Spočítej všechny kočky na obrázku. Kočku 
obtáhni alespoň pětkrát. Pozor, smyčky se kříží!



Krásní motýli (osmička)

Obtáhni tužkou křídla motýlka. Motýla vymaluj pastelkami podle svého nápadu. Všechna kolečka na křídlech 
budou žlutá. 



Kudy běží myšky? (osmička)

Obtáhni tužkou dráhy, po kterých poběží myšky. Kočičky je pečlivě sledují. Každou dráhu proběhne myška 
alespoň pětkrát. 



Vydatný déšť (čára vedená shora dolů)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry. Ostatní čáry, po kterých padá déšť, dokresli sám/sama. Tužku veď shora 
dolů. 



Klec pro ptáčky (čára vedená shora dolů)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry. Ostatní čáry dokresli tužkou sám/sama. Tužku veď shora dolů.  



Hra s klubíčky (vodorovná čára vedená zleva doprava)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých si kočičky posílají klubíčko. Ostatní čáry dokresli sám/sama. 
Tužku veď zleva doprava. Všechna klubíčka vymaluj tak, aby tři byla červená a čtyři zelená.  



Vláček na kolejích (vodorovná čára vedená zleva doprava)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých jezdí vláčky, které kočičky pozorují. Ostatní čáry dokresli 
sám/sama. Tužku veď zleva doprava. Vymaluj vlak, který má nejvíce vagónků. Zkus dokreslit kolejnice.   



Košík pro kočičky (čára vedená shora dolů a vodorovná čára vedená zleva doprava)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, které vedou shora dolů a zleva doprava. Košík vymaluj a spočítej všechny 
kočičky. 



Déšť za oknem (šikmá čára vedená shora dolů)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých padají dešťové kapky. Ostatní čáry dokresli sám/sama. Tužku veď 
shora dolů. Vymaluj dům, na který neprší.  



Listí ve větru (šikmá čára vedená shora dolů)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých padá listí ze stromů. Tužku veď shora dolů. Korunu každého stromu 
vymaluj jinou pastelkou. 



Deštík (šikmá čára vedená shora dolů)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých padá déšť. Ostatní čáry dokresli sám/sama. Velké mraky vymaluj 
tmavomodře a malé mraky vymaluj světlemodře. 



Kytičky na zahrádce (čára vedená zdola nahoru)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých rostou květiny na zahrádce. Čáry veď zdola nahoru. Vymaluj květ 
nejvyšší a nejnižší květině. 



Nový plot (čára vedená zdola nahoru)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, aby se podařilo postavit plot. Čáry veď zdola nahoru. Červeně vymaluj hrnky 
se srdíčky, žlutě se sluníčky a modře s obláčky. 



Vítr honí listí (šikmá čára vedená zdola nahoru)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých vítr zvedá spadané listí ze země. Vymaluj velké listy. 



Myšky běží do úkrytu (šikmá čára vedená zdola nahoru)

Obtáhni tužkou vytečkované čáry, po kterých myšky běží do úkrytu. Na kopeček dokresli trávu. Spočítej myšky 
i kočky. Koho je víc?   



Lodičky (tvar a posun ruky zleva doprava)

Obtáhni tužkou vlnky na vodě. Po vodě plují loďky a kočičky je pozorují. Všechny malé loďky budou modré, 
všechny velké loďky budou červené. Loďky spočítej. Kterých je více?



Myší díry  (tvar a posun ruky zleva doprava)

Obtáhni tužkou kopečky, pod kterými se ukrývají v myších dírách myšky. Tam, kde kopečky chybí, je dokresli 
tužkou sám/sama.



Míčky  (tvar a posun ruky zleva doprava)

Obtáhni tužkou kopečky (cestičky), po kterých poskakují míčky. Míčky s proužky vymaluj zeleně, míčky s puntíky 
vymaluj červeně a ostatní míčky vymaluj žlutě.    



Na střeše  (tvar a posun ruky zleva doprava)

Obtáhni tužkou tašky na střeše. Zbytek tašek dokresli podle vzoru. Střechu vymaluj a kočičky spočítej.  



Rozmotaná klubíčka (tvar a posun ruky zleva doprava)

Obtáhni tužkou nitě, které se odmotaly z klubíčka, když si s nimi hrála koťátka. 



Pletená deka  (tvar a posun ruky zleva doprava)

Obtáhni tužkou nitě, ze kterých je upletená deka, na které si rády hrají kočičky. Každou část deky vymaluj jinou 
barvou. 



Na střeše  (tvar a posun ruky zdola nahoru)

Obtáhni tužkou kouř, který vychází z komína. Tam, kde kouř chybí, ho tužkou dokresli. Vymaluj mraky tmavě 
modrou a šedou barvou.  



Podivná květina (tvar a posun ruky zdola nahoru)

Obtáhni tužkou zakroucené stonky podivné květiny. Tam, kde stonky chybí, je tužkou dokresli. Vymaluj květiny 
tak, aby byla každá jiná.  



Kuličková dráha (rozmotaná osmička)

Obtáhni cestičky v dráze, kudy poběží kuličky. Všechny kuličky spočítej a vymaluj tak, aby každá měla jinou barvu. 



Harmonika (rozmotaná osmička)

Obtáhni měchy v tahací harmonice. Kočičky mají bál. Vymaluj praporky tak, aby čtyři byly černé, tři zelené, dva 
žluté a dva modré. 



Veselí klauni (rozmotaná osmička)

Obtáhni pérko, na kterém se houpou klauni. Klauny vymaluj tak, že ten vyšší bude mít červený klobouk a ten 
menší zelený klobouček. 



Veselý svetr (rozmotaná osmička)

Obtáhni vlnu, ze které babička plete koťatům deku a vnukovi Edovi svetr. Spočítej klubíčka a každé vymaluj 
jinou barvou. 



Na zahradě

Prohlédni si obrázek, najdi a pastelkami vymaluj kočičky, které se ukryly na zahradě při hře na schovávanou. 
Kočiček se ukrylo 9. 



Barevný domeček

Vymaluj domeček pro hry kočiček dle počtu puntíků. Kostka s pěti puntíky bude červená, kostka se šesti puntíky 
bude žlutá a kostka se čtyřmi puntíky bude modrá. 



Velký obraz

Vymaluj velký obraz pastelkami dle nápovědy v okénkách. Pojmenuj správně tvary. Koťátkům obraz vyzdobí 
jejich školku. 



Co nepatří do police s hračkami?

Prohlédni si hračky v polici. Hračku, která je jiná než ostatní, vymaluj pastelkami. Řekni, jaké hračky mají 
kočičky v kočičí školce.



Barevné míčky

Vymaluj tolik míčků v polici, kolik je teček na kartičce. V polici bude mít každý míček jinou barvu. Barevné míčky 
v každé polici spočítej. 



V šatně

Prohlédni si pečlivě bačkory uložené v šatně. Kočičky uklidily bačkory nepořádně a ty se jim pomíchaly. Najdi 
vždy čtveřice stejných bačkorek a vymaluj je stejnou pastelkou. Bačkory, které zbudou, zakroužkuj červeně. 



Úklid hraček

Najdi každé hračce správné místo v koši podle jejího obrysu. Obrys s hračkou spoj pastelkou. Každý spoj bude 
mít jinou barvu. Vymaluj hračky a věci, které začínají na písmeno M. 

POHÁDKY



Značky pro kočičky

Najdi podle značky všechny věci, které patří kočičce. Věci vymaluj dle nápovědy v okénkách. Jakou značku máš 
ve školce ty? Kde všude svou značku ve školce najdeš?



V herně

Prohlédni si pozorně hernu, kde si kočičky v kočičí školce rády hrají. Najdi věci, které do herny nepatří, a zakroužkuj 
je červenou pastelkou. Tři míče vymaluj modře, dva míče vymaluj zeleně a jeden míč vymaluj žlutě. 

LIMO



V jídelně

Prohlédni si pozorně jídelnu, kde kočičky v kočičí školce obědvají. Najdi věci, které do jídelny nepatří, a zakroužkuj 
je červenou pastelkou. Tři hrnky vymaluj modře, dva talířky vymaluj zeleně a jednu misku vymaluj žlutě. 



Zamotaná klubíčka

Najdi, které koťátko si koulí klubíčko s druhým koťátkem. Cestu mezi koťátky obtáhni pastelkou a klubíčko 
vymaluj stejnou barvou. Každé klubíčko vymaluj jinou barvou. Spočítej klubíčka a koťátka. 



Navlékání korálků

Připrav si osm pastelek tak aby každá měla jinou barvu. Vymaluj korálkový řetěz tak, aby se vždy střídaly dvě 
jiné barvy. Každý řetěz bude vypadat jinak. Spočítej, kolik korálků na šňůrku kočičky navlékly. 
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